„Попитай кмета” беше в село Пчеларово
На 30 ноември се проведе поредната среща от инициативата „Попитай
кмета“. Мястото на срещата беше село Пчеларово. По традиция кметът на
Община Генерал Тошево Валентин Димитров представи своя отчет за
извършеното от Общинска администрация през предходния месец
ноември, както следва:
- Произведоха се избори за президент и вицепрезидент на Републиката
и за народни представители на 14 ноември 2021 г. и балотаж за
президент и вицепрезидент на 21 ноември.
- Градоначалникът съобщи, че е приключил ремонта на асфалтова
настилка на улица „Пета“ в село Пчеларово.
- Приключи ремонтът на главната улица от Параклиса до края на село
Калина.
- Кметът отчете, че са завършени строително-монтажните работи на
гробищен парк в град Генерал Тошево по проект „Красива
България“.
- Пред финал е 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.
- Валентин Димитров съобщи, че продължават строителномонтажните работи по улици „Васил Априлов“, „Иван Вазов“ и
„Хан Аспарух“ в град Генерал Тошево.
- Продължават строително-монтажните работи по улица „Десета“ в
село Чернооково, улица „Бузлуджа“ в село Кардам, улица „Осма“ в
село Спасово и площада пред кметството в село Люляково.
- Отмениха се всички публични събития през месец ноември във
връзка със заповед на здравния министър.
- На 1 ноември отбелязахме Деня на народните будители
- На 2 ноември изложба от 32 фотографии от Четвърти пленер за
художествена фотография „Есенни хоризонти“ – с. Красен, постави
началото на празничната програма за 8-ми ноември в Генерал
Тошево.
- На 3 ноември Община Генерал Тошево направи четвъртото
предаване на употребявани дрехи, събрани в контейнерите за
текстил – 2 тона. Общо за цяла година 7 тона.
- На 4 ноември се проведе втора за годината акция по залесяване с
млади дръвчета. Общинска площ до пенсионерския клуб на улица
„П. Д. Петков“ беше залесена със сто фиданки.
- На 5 ноември по повод празника на града Община Генерал Тошево

-

-

-

раздаде годишните награди за съществен принос в развитието на
града:
Проф. д-р Иван Киряков – учен, селекционер в Добруджански
земеделски институт – Генерал Тошево – за съществен принос към
развитието на селскостопанската наука – създаване на нови зърнено
житни и бобови култури, сортове и хибриди слънчоглед и
разработване на нови технологии за отглеждането им;
Димитър Алексиев – медицински фелдшер във Филиал за спешна
медицинска помощ – град Генерал Тошево – за висок
професионализъм при изпълнение на служебните задължения и
принос в опазване живота и здравето на жителите на града и
общината;
Виолина Димитрова– жител на град Генерал Тошево – за проявено
хуманно отношение и системно оказване на помощ и подкрепа на
деца в нужда.
На 8 ноември с поклонение пред паметника на патрона на града ген.
Стефан Тошев отбелязваме празничния 8-ми ноември.
На 26 ноември се обявиха резултатите от Третия национален
литературен конкурс „Земя на пеещите колелета“.

Като предстоящо през месец декември кметът Валентин Димитров очерта
следните моменти:
- На 3 декември предстои публичен търг с тайно наддаване за отдаване
под наем на земеделски земи от общински поземлен фонд за една,
три, пет и десет стопански години, считано от стопанска 2021-2022
г.
- На 6 декември стартира кампанията за набиране на средства за
„Благотворителна Коледа“ 2021.
- В началото на месец декември ще бъдат запалени коледните
светлини в град Генерал Тошево.
- На 3 декември ще отбележим Международния ден на хората с
увреждания.
- На 6 декември е Никулден. Храмов празник „Св. Никола“ в с. Красен.
- 18 декември - Честване 162 годишнината от рождението на патрона
на града генерал Стефан Тошев.
- През месец декември ще бъде издаден сборник с най-добрите
разкази, отличени в Национален литературен конкурс „Земя на
пеещите колелета“.
В края на срещата жителите на село Пчеларово имаха възможността да
зададат своите въпроси към кмета на Общината Валентин Димитров.

Бяха очертани два основни проблема за всички - бездомните кучета и
честото спиране на водата.
По въпросите 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.

