Инициативата „Попитай кмета“ беше в село Красен
На 29 юли се проведе поредната среща от инициативата „Попитай
кмета“ в село Красен, където се събраха 15 човека. Те отново имаха
възможност да чуят отчета на кмета за изминалия месец и да отправят
своите питания и предложения към местното ръководство.
По традиция кметът на Община Генерал Тошево Валентин Димитров
представи своя отчет за извършеното от Общинска администрация през
предходния месец юли, както следва:
Градоначалникът съобщи, че започнаха строително монтажните работи
по изграждането на тротоар в селото и че продължава ремонтът на
читалищата в селата Красен и Росица. Започна и почистването на дерето в
Изворово и Красен.
Проведени са два търга в Общината, на които бяха отдадени близо
9 000 дка общинска земя. Предстои трети търг.
Кметът отчете, че са започнали строително монтажните дейности по
изграждане на нов Траурен дом в гробищния парк в град Генерал Тошево
по проект „Красива България“.
Завърши ремонтът на улица „Васил Алексиев“ в град Генерал Тошево.
В Спасово, Кардам и Люляково продължават строително монтажните
работи по уличната мрежа (асфалт, тротоари и ВиК) по Програма за
развитие на селските райони.
На 5 юли стартира предоставянето на услугата „Допълнителна
подготовка за равен старт в училище“ за деца на възраст от 6 и 7 години по
проект „Заедно можем да продължим”.
Кметът Валентин Димитров отчете и всички провели се мероприятия
по Културния календар –
- Седмият фестивал на лавандулата;
- Четвъртият пленер по живопис „Бялата лястовица“ в село Красен;
- В село Горица беше орисано последното родено бебе в община
Генерал Тошево през отминалата 2020 г. Енес трябваше да бъде
орисан на тържествената церемония, която се състоя на 1 юни в
сградата на Общинска администрация, но за съжаление по това
време беше болен;
- Официално се откри жътвата в Добруджанския земеделски
институт;
- Отбелязахме 184 години от рождението на Васил Левски;
- Между 16 и 19 юли в Генерал Тошево се проведе първият Пленер на
уличното изкуство „Графити“ `21. В рамките на няколко дни

четирима майстори на спрея от региона твориха върху трафопоста в
градския парк и предизвикаха огромен интерес сред тошевци;
Градоначалникът съобщи, че последното събитие за месец юли ще бъде
Деветия „Празник на хляба, житото и Добруджа” в село Спасово, който ще
се проведе на 30 юли.
Като предстоящо през месец август кметът Валентин Димитров очерта
следните моменти:
На 2 август ще стартира ремонтът на Домашен социален патронаж по
договор с Фонд „Социална закрила” за съвместна дейност по проект
„Ремонт и реконструкция на съществуваща сграда на „Домашен социален
патронаж“. Проектът е на стойност 63 814,57 лева с ДДС, от които 50 000
лева се осигуряват от Фонд „Социална закрила” и 13 814,57 лева
съфинансиране от Община Генерал Тошево.
Стартират строително монтажните работи на НЧ „ Дора Габе – 1940“
село Дъбовик по проект „Развитие и популяризиране на общото
наследство”.
Предстои ремонт на покрива на ОУ „Йордан Йовков“ село Спасово
изцяло с общински средства.
Предвиден е Фолклорен празник в с. Росен „Грижи оставете и за хоро
се стъкмете“.
Ще бъде организирано поклонение пред Паметника „Крилото“ и
отново ще се запознаят най-малките с героичната постъпка на летците кап. Венко Савов и ст. л-т Йордан Тенчев.
В края на месец август ще се проведе Двадесет и вторият
международен Добруджански фолклорен събор „Богородица”.
Отново последната част, в която гражданите задават своите
въпроси към кмета, отправят предложения и препоръки, бе най-интересна.
Тя започна със сигнали на жителите на селото за пътя Генерал Тошево
– Изворово.
Други наболели проблеми на жителите на селото, които се обсъдиха
бяха изоставените и неподдържани къщи и изхвърлянето на отпадъци от
граждани на нерегламентирани сметища.

Дискутирана беше и темата за необходимостта от извозване на
зелената отпадъчна маса.
По всички въпроси бяха дадени изчерпателни отговори, а хората
получиха гаранции, че всички проблеми, зависещи от компетенциите на
служителите на Общинска администрация и лично от кмета, ще бъдат
навременно разрешени.

