„Попитай кмета“ в
село Изворово
В последния работен ден на месец април се състоя
поредната 39-та среща от инициативата “Попитай
кмета”. След няколко такива с граждани в
пенсионерските клубове на града този път, изнесената
приемна на кмета на Община Генерал Тошево Валентин
Димитров, се проведе в село Изворово. Въпреки че
кампанията „Попитай кмета“ вече беше гостувала
веднъж в селото, интересът към нея и сега беше голям,
като доста хора се събраха в читалището с желание да
зададат своите въпроси и да научат повече за
случващото се в общината.
По вече утвърдена традиция срещата започна с бърз
преглед на събитията през отминалия месец и отчет на
кмета Валентин Димитров за извършеното от Общинска
администрация през последните 30 дни. Бяха очертани
няколко основни пункта в наситения със събития месец
април. Като най-значим момент, градоначалникът
определи стартирането на дейностите по енергийното
обновяване на блока на ул. „Опълченска“ №26,
финансиран по оперативна програма „Региони в растеж
2014-2020”.
Друг основен пункт беше посещението в нашия град на
министъра на образованието и науката Красимир
Вълчев. Той беше на специална визита, в рамките на
която инспектира строително-монтажните дейности по
ПГЗ „Тодор Рачински“ в града и се срещна с учители и
педагози от общината.
По повод Световния ден на здравето и Професионален
празник на здравния работник, който се чества у нас на 7
април в Ритуалната зала на сградата на Общинска
администрация се проведе кратка тържествена
церемония по награждаването на здравни работници от
община Генерал Тошево.
На 8 април – Международен ден на ромите, Община
Генерал Тошево организира футболен турнир на малки
врати и концерт. В средата на месец април НЧ „Йордан
Йовков“ в село Люляково отпразнува своя 75-годишен
юбилей с хубаво тържество, а ден по-късно в града се
проведе десетото издание на Детски фестивал „Бялата
лястовица“. Културните събития продължиха с

прекрасния празник „Цветница и Великденското
Добруджанско надсвирване. През месец април с
различни прояви бяха отбелязани Деня на юриста и Деня
на земята. За първи път след доста години в спортната
зала на СУ „Н. Вапцаров“ беше организирано и
популярното състезание „Бързи, смели, сръчни“ за деца
от детските градини.
В рамките на месеца продължиха дейностите по
поставянето на стълбове и нови осветителни тела по
протежение на входно-изходните артерии на града и
беше завършен ремонтът на ЖП прелез км 94+920 в
междугарието на Добрич Север – Кардам. След него
прелезът, който свързва ул. „Витоша“ с ул. „Георги
Кирков“ в Генерал Тошево, е с изцяло сменена гумена
настилка.
Като предстоящо през изключително богатия на
събития месец май, кметът Валентин Димитров изтъкна
няколко основни момента. Организирането на
фолклорния фестивал „Гергьовска люлка“ в село
Изворово, конкурсът за млади изпълнители на кавал и
добруджански песни „Иван Георгиев“ в село Дъбовик,
отбелязването на Деня на Европа, който по традиция
всяка година се превръща и в Ден на младежкото
самоуправление и официалното изпращане на
абитуриентите от Випуск 2019. През месец май ще бъде
организирана и спортна седмица в града с турнири по
джтибол, тенис на маса, белот, табла и колоездачна
обиколка Генерал Тошево – Люляково – Генерал
Тошево. В село Красен ще бъде отпразнуван 70-годишен
юбилей на детската градина, а на 18 май в града ще се
състои Нощ на музеите в Историческия музей. В
последната неделя на месеца пък ще се проведат
изборите за Европейски парламент, за които Община
Генерал Тошево вече се подготвя.
В края на срещата жителите на село Изворово имаха
възможността да зададат своите въпроси към кмета на
Общината Валентин Димитров. Получи се интересна и
оживена дискусия, като разбира се не липсваха и
спорове, което обаче само придава допълнително
очарование на тази кампания без аналог в цялата страна.
Хората от село Изворово повдигнаха обичайните
въпроси, свързани с честата липса на вода, състоянието
на улиците в селото и бездомните кучета. Оживен

разговор се получи и по темата, свързана с регулярните
грижи, които трябва да се полагат за дерето в селото, за
да се предотвратяват наводнения при проливни дъждове.
Кастренето на клони и храсти по пътя за Генерал Тошево
също беше тема на диалог. Разбира се, не липсваха и
въпроси от лично естество. По всички теми кметът
подходи с нужното внимание и разбиране и отговори на
всички поставени въпроси.

