Заместник-областният управител на Видин Елка Георгиева взе участие в тържествата, посветени на
Написано от ivailo
Петък, 19 Август 2011 15:56

Заместник-областният управител на област Видин Елка Георгиева посети днес гра
д Кула
, където взе участие в тържествата, посветени на празника на града. Празничните
чествания започнаха с отслужване на църковна служба в храма „Св.св. Петър и Павел”,
на която присъстваха кметовете на община Кула и община Болевац, Република Сърбия д-р Марко Петров и д-р Небойша Мариянович, Чавдар Георгиев, юридически съветник
на президента и Димитър Попов, бивш министър-председател на Република България.
Честванията продължиха със сесия на Общински съвет – Кула, която бе уважена от
заместник-председателят на парламентарната група на „Коалиция за България” Михаил
Миков, кметските наместници на населените места Старопатица, Цар Петрово,
Тополовец и Полетковци, както и от Генчо Генчев, ръководител на танцов ансамбъл
„Дунав”.
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Основните задачи, реализирани при работата на местния парламент представи
председателят на Общински съвет – Кула инж. Лалко Лалов.

В тържественото си слово кметът на община Кула д-р Марко Петров благодари на
областният управител на Видин Пламен Стефанов за доброто взаимодействие на
местната с държавната власт, давайки пример за това как се работи без политически
пристрастия.

Заместник-областният управител Елка Георгиева поздрави присъстващите с празника
на града, посочвайки че Кулския панаир се е утвърдил като културен знак за завръщане
и почитане на изконните български обичаи. Тя пожела на всички жители да бъдат
здрави, да бъдат оптимисти и да останат верни на добрите български традиции.

С решение на Общинският съвет в Кула посмъртно бе обявен за почетен гражданин
Йордан Иванов Йончев, известен краевед, поет, читалищен деятел и общественик.
Приносът му в духовния живот на града всяка година се отбелязва с национален
конкурс за поезия.

Тържествената сесия завърши с връчване на почетния знак на община Кула на кмета
на община Болевац, Република Сърбия, за приноса му в областта на трансграничното
сътрудничество. За отличен успех грамоти и парична премия получиха ученици,
завършили основното и средното си образование в гимназия „Васил Левски” – гр. Кула.
Областно управление
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