
Попитай кмета, с. Пчеларово 28 септември 2018 година 

32-ата среща „Попитай кмета“ се състоя в с. Пчеларово на 28 
септември, петък, от 10. 30. Пред повече от 20 човека в 
пенсионерския клуб на селото кметът Валентин Димитров за 
пореден път представи по-важните дейности, свършени от 
Общинска администрация, както и предстоящите събития и 
прояви за месец октомври.  

В рамките на първата част от срещата градоначалникът представи 
наситена с културни събития програма в цялата община Генерал 
Тошево. Сред тях той отличи петнадесетото издание на събора в 
селото – домакин на срещата „Славеи пеят в Пчеларово“, съборът 
на българите-преселници от Северна Добруджа в с. Дъбовик, 
празникът на с. Сноп,   както и третото и изключително успешно 
провеждане на Празник на плодородието „Кардамска есен“, 
който се състоя на 15 септември. От важните срещи и мероприятия 
кметът обърна внимание на проект LEARN „Слушам, образовам се, 
действам и чета в мрежа”, по който бе даден старт на поредица от 
учебни посещения между партньорите - Лумина – водещ парньор 
Овидиу и Михаил Кугълничану, откритото поредно съоръжение за 
най-малките тошевци, което  се намира на ул. „Велико Маринов“ 
и вече се радва на голям интерес. Стартира набирането на 
участници за турни по мини футбол “Toshevo Cup 2018”. 
Надпреварата ще бъде организирана съвместно от Община 
Генерал Тошево и футболен клуб “Спортист – 2011”, Откриването 
на новата 2018/2019 учебна година, включването в инициатива 
„Да изчистим България заедно“, поредното гостуване на бележити 
учени в Културни празници „Албена 2018“, както и откриването на 
паметна плоча със загиналите в Балканските войни от с. Спасово. 
Като най-масово и с голям положителен отзвук, кметът изтъкна 
организирания от Общински младежки съвет концерт 

„Довиждане, ваканция! Здравей, училище“, на който Дара бе  
специален гост. Валентин Димитров не пропусна да отбележи и 
подетата инициатива за набиране предложения за имена на 
редица публични места.  



Фаворитът за значимо събитие не само в нашата община, но и в 
областта, кметът определи откриването на бюст паметника в 
Генерал Тошево на Апостола на свободата Васил Левски. 

В сферата на стопанските дейности той открои възстановения 
междуселищен транспорт в общината, който стартира отново  от 9 
септември, подписването на договор за финансиране на 
трансграничен проект „Развитие на туристическия потенциал, 
опазване и популяризиране на общото наследство”, който се 
осъществява по трансграничната програма INTERREG V-A Румъния 
– България 2014 – 2020, както и споразумението за предоставяне 
на финансова помощ в размер на 257 504 лв. от Министерството 
на регионалното развитие и благоустройството за обект 
„Рехабилитация на водопровод ПС Малина до водоем 300 м3 – 
Генерал Тошево“. Месецът бе белязан от заседанието на щаба за 
бедствия и аварии и продължаващите работи по почистване на 
тревните и зацветени площи в цялата община. 

Времето от срещата, отделено за въпроси на пчеларовци към 
кмета премина под знака на няколко основни питания, касаещи 
транспортната схема, която обслужва селото и състоянието на 
пътната връзка със съседното село Царевец, която се явява най-
пряка до град Добрич. И на двата въпроса Валентин Димитров  
отговори обстойно, като наблегна на това, че Общинска 
администрация прави всичко възможно, което законът й 
позволява, за да бъдат жителите на общината редовно 
обслужвани от транспортните фирми, а в тази връзка полага и 
грижи и търси финансиране не само за общинската, но и за 
републиканската пътни мрежи. На поставено от гражданин питане 
за пустеещите къщи в селата и неподдържаните тревни площи 
пред тях, кметът увери, че при първа възможност местния кмет ще 
изпрати работна група да приведе във вид улицата, така  че по нея 
да могат да минават спокойно жителите на Пчеларово. 

 

 


