
Попитай кмета, 29 март 2019 година, КП № 1, град Генерал 
Тошево 

38-ата среща от инициативата без аналог в страната „Попитай 
кмета“ се състоя в Клуб на пенсионера № 1 в града и събра повече 
от 20 човека, които отново имаха възможност да чуят отчета на 
кмета за изминалия месец и да отправят своите питания и 
предложения към местното ръководство.  

Събитието започна, както обичайно, с представяне на дейностите, 
осъществени от Общинска администрация през месец март. В 
хронологичен ред кметът Валентин Димитров посочи 
съществените задачи и прояви, като започна с тържественото 
отбелязване на 1 март, в който чествахме Деня на любителското 
творчество и самодейността, Баба Марта и отбелязването на 141 
години от Освобождението на България с концерт-спектакъл в 
читалището „За теб Българийо“. По случай Националния празник 
– 3 март, бе организирано поклонение пред три от паметниците в 
град Генерал Тошево – на Император Александър Втори, на 
Генерал Стефан Тошев и на Васил Левски. Отчетът продължи с 
представяне на договорите, разписани от кмета, за енергийно 
обновяване на още 9 сгради в града – 5 жилищни и 4 – 
административни. По този начин, изтъкна кметът общо 22 сгради 
ще имат изцяло нов облик, което ще рефлектира върху жизнената 
среда на Генерал Тошево. В стопанския ресор градоначалникът 
обърна внимание на почистения общински път между селата 
Красен и Житен, който през пролетно-летния сезон поема 
натоварения трафик в западната част на общината и завършените 
ремонти от Капиталовата програма в Дъбовик, Кардам и Средина. 
Валентин Димитров отчете и значимостта на две събития, които 
освен високо социално значение, утвърдиха администрацията ни 
като отговорна и далновидна управленска структура. Става дума 
за отпуснатите средства в размер 35 000 лв. за подпомагане 
дейността на МБАЛ – Добрич и засаждането на 1400 дръвчета – 
кедър и червен дъб, на общински терен по случай Световния ден 
на гората.  



Кметът на общината не пропусна да отбележи официалната 
церемония по орисване на последното родено през 2018 г. бебе и 
първото на новата 2019 год., успехите на тошевските щанги на 
Държавното лично-отборно първенство по вдигане на тежести за 
всички възрастови групи, отбелязването на 60 години сатира в 
Генерал Тошево, последвалата постановка „За снахите и 
свекървите“, както и емблемите на Културния календар на 
общината - конния турнир в памет на народния представител от 
област Добрич доц. Тодор Тодоров в с. Кардам и традиционният 
карнавал Голямата усмивка.  

Предстоящия месец април градоначалникът определи като много 
динамичен, не само заради богатия културен календар, но и 
заради старта на голяма част от строителните дейности в 
общината, почистването на зелените площи във всички населени 
места, работата по обществените поръчки при проектите с 
европейско финансиране и на последно място, но не по значение 
– големите християнски празници и свързаните с тях мероприятия 
в града и селата.  

Отново последната част, в която гражданите задават своите 
въпроси към кмета, отправят предложения и препоръки, бе най-
интересна. Очаквано тя започна с редица питания за забавянето 
на строителните дейности по блока на ул. “Опълченска”, който 
трябва да се санира с европейски средства. Валентин Димитров 
обясни в детайли какви са причините за това забавяне и пое 
ангажимент пред присъстващите новият изпълнител да приключи 
работа в срок и живущите в блока да се радват на нова визия на 
жилищата си в най-скоро време. Друг широко разискван въпрос, 
на който кметът обосновано представи необходимата 
информация, бе този за  начина за свързване към газопреносната 
мрежа, стъпките, които домакинствата трябва да предприемат за 
това, както и предимствата на газта пред отоплението на твърдо 
гориво. Две питания предизвикаха бурен дебат, това бяха темите 
за липсата на канализация в горната част на града, след ЖП 
прелеза и ВиК авариите, след които остават големи дупки, 
създаващи предпоставки за инциденти. На три сигнала, за които 



алармираха присъстващите, Валентин Димитров пое ангажимент 
за бърза реакция от страна на местната управа. Първият касае 
бързото пълнене с хартии на контейнера зад магазина на АБЦ, за 
което вече са предприети мерки. Вторият сигнал се отнася за 
нарушена настилка в двора на бившата болница, през която се 
просмуква вода към основите на голямата сграда. За решаване на 
проблема кметът обеща да назначи проверка, след което да се 
пристъпи към строителни дейности по компрометирания участък. 
Последното предложение от гражданите в района бе за поставяне 
на пейки на детската площадка, зад блока по ул. „Опълченска“. 
Кметът подходи с разбиране и увери местните жители, че такива 
ще бъдат монтирани, така че мястото да бъде привлекателно не 
само за децата, които играят, но и за техните родители.  

 

 


