„Попитай кмета” беше в село Спасово
На 30 септември се проведе поредната среща от инициативата „Попитай
кмета“. Мястото на срещата беше село Спасово в НЧ „Отец Паисий –
1897“. По традиция кметът на Община Генерал Тошево Валентин
Димитров представи своя отчет за извършеното Общинска администрация
през предходния месец септември, както следва:
- Градоначалникът съобщи, че продължават строително монтажните
работи на гробищен парк в града по проект „Красива България“.
- Приключи ремонт на покрива на Основно училище „Йордан
Йовков“, село Спасово.
- Кметът отчете, че продължава основният ремонт на НЧ „ Дора Габе
– 1940“ в село Дъбовик по проект „Развитие и популяризиране на
общото наследство”, BSB1010 по Съвместна оперативна програма по
ЕИС „Черноморски басейн 2014-2020“, който се реализира в
сътрудничество с Община Мурфатлар – Румъния и Общински съвет
Болград – Украйна. Ремонтът трябва да приключи до края на месец
октомври.
- Изкърпена е пътната мрежа на територията на общината и предстои
поставяне на маркировка.
- Кметът Валентин Димитров съобщи, че продължават строително
монтажните работи по улиците „Васил Априлов“, „Иван Вазов“ и
„Хан Аспарух“ в град Генерал Тошево.
- Беше назначена комисия и направен пълен оглед на детските
съоръжения на територията на града.
- Сключиха се договори между Община Генерал Тошево с двама
студенти – стипендианти, специалност медицина.
- Кметът съобщи, че бяха отменени всички публични събития на
открито на територията на общината, във връзка със заповед на
здравния министър.
- От 7 септември тече Преброяване на населението и жилищния фонд
в Република България през 2021 г.
- На 10 и 11 септември се проведе двудневен бизнес форум по проект
на трансгранична програма INTERREG V-A Румъния – България
2014-2020 „Развитие на туристическия потенциал, опазване и
популяризиране на общото наследство“ с участие на румънска и
украинска делегации.
- В рамките на една седмица през община Генерал Тошево премина
велопоход „Дунав ултра“.
- На 23 и 24 септември се проведоха Културни празници „Албена“ в
селата Изворово, Житен, Спасово и Кардам.
- На 24 и 25 септември се проведе бизнес форум в Р Румъния по проект
на трансгранична програма INTERREG V-A Румъния – България

2014-2020 „Развитие на туристическия потенциал, опазване и
популяризиране на общото наследство“ с българска и украинска
делегации.
- Баба Мита Георгиева от Генерал Тошево навърши 100 години.

Като предстоящо през месец октомври кметът Валентин Димитров очерта
следните моменти:
- На 5 октомври ще стартира доставянето и раздаването на хранителни
пакети – помощи от Български червен кръст.
- От 7 до 9 октомври
ще се проведе Четвърти пленер за
художествена фотография „Есенни хоризонти“ в село Красен.
- На 26 октомври - Димитровден. Храмови празници в град Генерал
Тошево и село Средина.
В края на срещата жителите на село Спасово имаха възможността да
зададат своите въпроси към кмета на Общината Валентин Димитров.
Те започнаха с благодарности от страна на спасовци за асфалтираните
улици и недоволството им към жителите на селото, които не си поддържат
прилежащите пространства и високата скорост, с която преминават колите.
Други проблеми на жителите на селото, които се обсъдиха бяха
изхвърлянето на отпадъци на нерегламентирани сметища, отворените
дупки от ВиК аварии и бездомните кучета.
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.

