За втори път “Попитай кмета” се проведе в село Люляково

На 30 август се състоя поредната 43 среща от инициативата “Попитай
кмета”. Този път, изнесената приемна на кмета на Община Генерал Тошево
Валентин Димитров, се проведе в село Люляково. Точно преди десет
месеца – на 31 октомври 2018 г. безпрецедентната за цяла България
кампания отново беше на гости в село Люляково.
В клуба на пенсионера присъстваха около 20 човека, които с интерес и
нетърпение очакваха срещата си с Валентин Димитров. Както всеки друг
път и сега кметът на Община Генерал Тошево започна с традиционния си
отчет за извършеното от Общинска администрация през предходния месец.
Въпреки че август е отпускарски месец, той беше наситен със събития,
като пред жителите на село Люляково бяха очертани няколко основни
момента.
Като най-значим, кметът определи откриването на енергийно-обновения
блок на ул. „Опълченска“ 26 в град Генерал Тошево. Санирането на блока
се случи в рамките на проект “Енергийно обновяване на многофамилни
жилищни сгради, с адрес – ж.к. „Александър Димитров“, бл. 2, ж.к.
„Александър Димитров“, бл. 4 и ул. „Опълченска“ № 26, гр. Генерал
Тошево”, финансиран по оперативна програма „Региони в растеж 20142020”, финансирана от Европейския съюз чрез Европейският фонд за
регионално развитие. Ремонтните дейности включваха полагане на
топлоизолация на външните стени, хидроизолация на покрива, смяна на
дограма, както и изпълнение на мерки по конструктивно усилване и
подобряване на достъпа за лица с увреждания до сградата.
През месец август беше подписван първият административен договор за
предоставяне на БФП по ОПИК 2014 – 2020 г., чрез СВОМР на МИГ
Балчик – Генерал Тошево с бенефициент „Скития 1 ГТ“ ЕООД за мярка
„Подобряване на производствения капацитет в МСП“ с наименование
Подобряване на производствения капацитет в “СКИТИЯ 1 ГТ“ ЕООД, чрез
закупуване и внедряване на машини за оптимизация на производствените
процеси на стойност 271 800 лв.
На 07 август беше подписано и допълнително споразумение №03 към
договор BG05M9OP001-2.004-0012-C01 „Заедно можем да продължим”, по
схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP0012.004 „Услуги за ранно детско развитие“. Срокът за изпълнение на проекта
се удължава до 31.12.2020 година, като за целия период общата стойност
на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 398 617,62 лева.

Допълнителното споразумение предвижда продължение на настоящите
дейности „Здравна консултация“, „Предоставяне на психологическа
подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и
развитие на родителски умения“ и „Допълнителна подготовка за равен
старт в училище“.
В рамките на месеца се проведе едно редовно и едно извънредно
заседание на Общински съвет – Генерал Тошево, както и консултациите за
Общинска избирателна комисия, която включва 13 члена.
Културният календар през месец август също беше богат на събития. На
27 август бяха поднесени цветя и венци пред мемориала „Крилото“, в
памет на летците-герои капитан Венко Савов и старши лейтенант Йордан
Тенчев, спасили от сигурна гибел стотици граждани на Генерал Тошево
преди 33 години. Няколко дни преди това в село Росен се проведе
фолклорният празник „Грижи оставете и за хорото се стъкмете..“. Започна
и приемът на творбите за литературния конкурс „Земя на пеещите
колелета“. На 31 август и на 1 септември се проведе XXI издание на
Добруджански фолклорен събор „Богородица“.
През месеца продължи работата по обектите от Капиталовата програма
на Община Генерал Тошево.
Като предстоящо през месец септември, кметът Валентин Димитров
изтъкна няколко пункта, основно от богатия културен календар на Община
Генерал Тошево.
Още в първия ден на месеца в село Росица Варненският и
Великопреславски митрополит Йоан освети новия параклис „Свети Иван
Рилски“. Три дни по-късно официално беше открит обновения клуб на
пенсионера на ул. Петко Д. Петков“. На 06.09. – Шестнадесети фолклорен
събор „Славеи пеят в Пчеларово“, на 08.09. – Събор и Земляческа среща в
село Сноп. В село Кардам ще се проведе Четвърти празник на
плодородието „Кардамска есен“ – на 14.09. На 20 и 21 в село Дъбовик ще
се състои Десети международен събор на българите от Северна Добруджа.
Културните празници „Албена“ 2019 също са през месец септември.
Други важни събития през месеца са откриването на новата учебна
година и провеждането на национална кампания „Да изчистим България
заедно“.
В края на срещата гостите имаха възможността да зададат своите
въпроси към кмета на Общината Валентин Димитров. Най-голяма
дискусия се получи около състоянието на уличната мрежа в село
Люляково. Останалите теми бяха свързани предимно с проблеми в самото
село – чистотата по улиците и в гробището, запустелите къщи и трудната

поддръжка на районите около тях, транспортната схема в общината и
часовете на преминаване на микробусите в селото. Обсъдена беше и
възможността за поставяне на фотоклетки на уличното осветление в
селото.
По всички повдигнати теми кметът Валентин Димитров даде своите
изчерпателни отговори и гаранции, че всички проблеми, касаещи неговата
работа и зависещи от компетенцията на служителите на Общинска
администрация, ще бъдат навременно разрешени.

