В края на месец октомври кампанията “Попитай
кмета” продължи със среща в село Люляково
В последния работен ден на месец октомври се състоя
поредната среща от инициативата “Попитай кмета”.
Този път, след двете поредни гостувания в селата
Кардам, Красен, Преселенци и Спасово, изнесената
приемна на кмета на Община Генерал Тошево Валентин
Димитров, се проведе в село Люляково. Предвид
пандемичната ситуация, срещата се проведе в тесен кръг
от хора.
По традиция и тази среща започна с предоставянето на
традиционния отчет на кмета на Община Генерал
Тошево Валентин Димитров за извършеното от
Общинска администрация през предходния месец
октомври. Бяха очертани няколко основни пункта.
Като най-значими градоначалникът определи
продължаващите ремонтни дейности по няколко големи
обекта на територията на общината. Тече основен
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. Продължава строително-монтажните дейности
по улиците „Васил Априлов“, „Иван Вазов“ и „Хан
Аспарух“ в град Генерал Тошево, както и работата по
изграждането на новия Траурен дом на територията на
гробищния парк в града по проект „Красива България“.
През месец октомври бяха освежени пътната маркировка
и пешеходните пътеки в града.
Преди да бъдат отменени всички публични събития
със заповед на здравния министър и във връзка с
разпространението на коронавирусната инфекция
COVID – 19, по рано през месеца се състояха две
културни събития – на 8 октомври 17 участници бяха
наградени за участието си във фотоконкурс за любители
фотографи, а от 7 до 9 октомври се проведе Четвърти
пленер за художествена фотография „Есенни хоризонти“
в село Красен.
От 7 до 17 октомври БЧК със съдействието на Община
Генерал Тошево раздаде над 800 хранителни пакети на

най-нуждаещите се лица в общината. През месец
октомври беше подписан и договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ в размер на до 100 %,
между МИГ Балчик – Генерал Тошево и НЧ „Светлина1941“ гр. Генерал Тошево. На 25 октомври Общинска
администрация – гр. Генерал Тошево, съвместно с
организациите по оползотворяване „ТРАНСИНС
ТЕХНОРЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ”АД и
„ТРАНСИНС БАТЕРИ” ООД, проведе акция за
безвъзмездно предаване на излязло от употреба
електронно и електрическо оборудване /печки,
телевизори, компютри, монитори, хладилници, фризери,
ютии, и редица други ел. уреди/, луминесцентни и др.
лампи, както и негодни за употреба батерии и
акумулатори /НУБА/. Паралелно с всичко това върви и
усилена подготовка за избори за президент и
вицепрезидент на Републиката и за народни
представители, които ще се произведат на 14 ноември
2021 г.
Като предстоящо през месец ноември, кметът
Валентин Димитров изтъкна организацията около
изборите за парламент и държавен глава, които ще се
проведат на 14 ноември.
Преди това обаче има няколко културни събития,
които ще се състоят: на 1 ноември е откриването на
фотоизложбата „Есен край границата“ от Четвърти
пленер за художествена фотография „Есенни хоризонти“
в село Красен; на същия ден ще има и поклонение пред
паметника на Йордан Йовков по повод Деня на
народните будители; на 3 ноември ще бъде представена
постановката „Любовникът от ZANZIБАР“ в НЧ
„Светлина – 1941“; на 8 ноември има Тържествена Св.
литургия и поклонение пред паметника на ген. Стефан
Тошев; на 21 ноември ще се проведе награждаване на
участниците в Третия национален литературен конкурс
„Земя на пеещите колелета“ (онлайн).
На 9, 10 и 11 ще се проведат публични търгове за
отдаване под наем на земеделски земи, свободни
пасища, мери и ливади, както и конкурс за отдаване под
наем на заведение за обществено хранене и мотел.
Продължават дейностите от капиталовата програма,
свързани с частичното изкърпване на улици в града и
селата от общината.

