Последното издание на инициативата „Попитай кмета”
за 2021 година се проведе в село Изворово
На 29 декември се състоя поредната и последна за
2021 година среща от инициативата “Попитай кмета”.
Този път, изнесената приемна на кмета на Община
Генерал Тошево Валентин Димитров, се проведе в село
Изворово. Предвид ограничителните мерки и
изискванията за зелен сертификат на присъстващите, тя
беше слабо посетена.
По традиция срещата започна с отчет на кмета
Валентин Димитров за извършеното от Общинска
администрация през месец декември. Като най-значими
бяха определени финалните дейности по завършването
на няколко големи строителни обекта на територията на
града и общината.
В село Дъбовик беше приключен основният ремонт на
НЧ „Дора Габе – 1940“. Сградата на културната беше
изцяло реновирана, благодарение на реализирането на
проект „Развитие и популяризиране на общото
наследство“ по Съвместна оперативна програма на ЕИС
„Черноморски басейн 2014-2020“. Проектът беше
реализиран от Община Генерал Тошево в
сътрудничество с Община Мурфатлар (Румъния) и
Общински съвет Болград (Украйна).
Приключи и изграждането на новия Траурен дом в
гробищния парк на град Генерал Тошево. Обектът е
реализиран по Проект „Красива България“, като общата
му стойност е 267 634 лв., от които 117 759 лв. са
директно финансиране от Министерството на труда и
социалната политика, а 149 875 лв. е съфинансирането от
страна на Община Генерал Тошево.
Освен тези два големи обекта, в края на годината
усилено се работеше и по рехабилитацията на няколко
улици в различни села от общината. Приключи и
ремонтът на площада пред читалището в село Люляково.
Кметът Валентин Димитров анонсира пред
присъстващите новината, че Община Генерал Тошево
отново печели Проект „Заедно можем да продължим“.
По традиция месец декември е наситен с културни
събития, но въпреки всички ограничения, някои от тях се
проведоха. На 17 декември беше отбелязана 162годишнината от рождението на генерал Стефан Тошев –

патрон на нашия град с полагане на венци и светя пред
паметника му. По-рано през месеца от печат излезе
третият сборник с отличените разкази от конкурса „Земя
на пеещите колелета“.
Голям успех през тази година пожъна инициативата
„Благотворителната Коледа“, благодарение на която 290
социално слаби хора и многодетни семейства получиха
хранителни пакети в навечерието на Коледа. 56 дарители
събраха 8 700 лева за благородната инициатива.
На 21 декември се състоя големият коледен концерт на
НЧ „Светлина – 1941“, град Генерал Тошево, а няколко
дни по-късно коледарски групи от детските градини в
града поздравиха служителите на Общинска
администрация. Културните събития приключиха с
Коледарски Благослов, който се състоя на 24 декември и
събра 10 коледарски групи от цялата община.
Като предстоящо през месец януари, кметът Валентин
Димитров изтъкна няколко основни пункта.
В началото на годината ще започне изготвянето на
Бюджет 2022. В края на месец януари ще бъде
отбелязана годишнината от обявяването на Генерал
Тошево за град. БЧК – Добрич ще проведе поредната си
акция за раздаване на хранителни пакети на крайно
нуждаещи се хора от нашата общината. Ще бъдат
подадени две проектни предложения по МИГ „Балчик –
Генерал Тошево“ – за основен ремонт на стадион
„Спортист“ в града и за изграждането на център за
настаняване на възрастни хора от семеен тип на първия
етаж на бившата болница в града.
В края на срещата жителите на село Изворово имаха
възможността да зададат своите въпроси към кмета на
Общината Валентин Димитров. Най-голяма дискусия се
получи около проблемите, свързани с водоподаването в
селото и авариите, които оставят хората без вода дълго
време. Широко беше обсъдена и темата за лошото
състояние на пътя от Генерал Тошево до село Изворово
и евентуалният него ремонт. Присъстващите на срещата
се оплакаха и от честите набези на чакали и лисици.
Разбира се, не липсваха и въпроси от лично естество,
които кметът не подмина и отговори с нужното
внимание и разбиране.

