
 „Попитай кмета”, 27 февруари 2018 

 

     На 27 февруари, въпреки студеното и ветровито време, в 
сградата на Общинска администрация бе проведена втората за 
настоящата година среща от поредицата „Попитай кмета”. В 
отчета си за извършените дейности през февруари кметът на 
Общината Валентин Димитров посочи, че миналия месец стартира 
с отбелязване на 58-годишнината от обявяване на село Генерал 
Тошево за град (Указ №38 от 30 януари 1960 г. е обнародван в 
„Държавен вестник” на 2 февруари). По този случай концерт 
изнесоха Галина Дурмушлийска и приятели. 

    ~ През февруари, след провеждане и окончателно разплащане 
на плануваните разходи по Референдум `2017, отчетът на 
Дирекция „Финанси, бюджет, местни данъци и такси” показва, че 
от плануваната сума в размер на 35 000 лева са изразходвани 25 
255,75 лева. 

    ~ Във връзка с реализирането на дейностите по проект 
„Подкрепа за независим живот чрез Център за почасово 
предоставяне на услуги в домашна среда – Генерал Тошево”, 
финансиран по процедура за директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим 
живот”, в периода 8-9 февруари 2018 г. се проведе групова 
супервизия на наетите лични асистенти, социални асистенти и 
домашни помощници – общо 52 лица. 

    ~ С награждаването на най-доброто домашно вино, с 
ритуалното зарязване на лозя и с много музика и настроение, бе 
отбелязан празничният 14 февруари в Генерал Тошево. Навръх 
хубавия български народен празник Трифон Зарезан – Ден на 
лозаря, Народно читалище „Светлина 1941” в града организира 
тържество, на което присъстваха много майстори-винари и гости. 

     ~ Обществената трапезария” в Община Генерал Тошево 
продължава своята дейност през цялата 2018 г. в изпълнение на 
дейностите по проект. Социалната услуга се изпълнява от 



Домашния социален патронаж и е осигурена от Общината в 
подкрепа на хората от най-уязвимите групи, с трайно увеличен 
капацитет – 120 бенефициенти. Те ще получават топла храна за 
периода от 1 март до 31 декември 2018 г. 

    ~ Общинският съвет прие бюджета на Община Генерал Тошево 
за 2018 г. на извънредно заседание, проведено на 15 февруари. 
„За” финансовата рамка за настоящата година гласуваха 11 
общински съветници, а четирима се въздържаха. Бюджет `2018 
запазва финансовата стабилност на местното управление и е 
напълно изпълним и реален в капиталовата си програма. 
Средствата в инвестиционната програма са 9 438 733 лева, от 
които 7 526 321 лева са външно европейско финансиране. 

    ~ Община Генерал Тошево стартира процедура по деактуване на 
вече бившата железопътна гара „Генерал Тошев” в града. На 
редовно заседание на Общинския съвет в края на януари 
съветниците гласуваха решение, с което дадоха съгласие да бъдат 
безвъзмездно придобити в полза на Община Генерал Тошево 
държавни имоти, предоставени за управление на Държавно 
предприятие Национална компания „Железопътна 
инфраструктура”, част от Български държавни железници (БДЖ). 

    ~ Започнаха отчетните събрания по населени места за 2018 г. 

    ~ Продължава предоставянето на интегрираните услуги за 
ранно детско развитие на деца от 0 до 7 години, психологическа 
подкрепа и консултация на бъдещи и настоящи родители и 
формиране и развитие на родителски умения по проект 
№BG05M9OP001.2.004-0012-C01 “Заедно можем да продължим” 
по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. 

    ~ На 22 февруари в Община Генерал Тошево се проведе 
междинна пресконференция по проект „Енергийно обновяване на 
обществени сгради в Генерал Тошево, Област Добрич”, 
финансиран от Оперативна програма „Регионален растеж” 2014-
2020 г., Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в 
опорни центрове в периферните райони” Проектът е на обща 



стойност 2 236 278 лева., от които 2 112 289 лева за строително-
монтажни работи, като основната му цел е повишаване на 
енергийната ефективност на публичната инфраструктура в 
Община Генерал Тошево. 

    ~ Разпределена бе субсидията на народните читалища в 
общината. 

    ~ На 14 февруари Общинският младежки съвет проведе своя 
традиционен концерт за Свети Валентин – Ден на влюбените. 

    ~ Гостуваха ни два театъра с тематични постановки. 

    Като предстоящи задачи, които ще се реализират през месец 
март, кметът на Общината Валентин Димитров посочи 
продължаването на отчетните събрания в селата. Започва активна 
работа по подготовката на Великденското добруджанско 
надсвирване, Общинския фолклорен празник „Цветница” и Деня 
на хумора и шегата, които са в началото на месец април. Предстои 
и традиционното орисване на последното бебе за 2017 г. и 
първото за 2018 г. За всички други вече станали събития има 
отделни публикации. 


