
 „Попитай кмета”, 30 ноември 2017 год., с. Малина 

Двадесет и втората среща „Попитай кмета” се състоя на 30 
ноември в с. Малина. В рамките на ежемесечната инициатива 
кметът представи основните задачи, които са осъществени през 
отминаващия месец, както и тези, които предстои да стартират 
през декември.  

Както обичайно, срещата започна с анонсиране на предприетите 
мерки по предложенията на граждани от предходната среща, 
която се проведе в с. Красен.  В тази връзка градоначалникът 
посочи, че и двете отправени предложения от красенци – за 
ремонт на покрива на здравната служба, както и за ремонт на 
димоотвеждащата система на пенсионерския клуб, ще бъдат 
удовлетворени. Кметът уточни, че поради мащабите на ремонта 
на здравното заведение той ще бъде включен в Капиталовата 
програма за 2018 година на Община Генерал Тошево, а по 
вторият въпрос вече се работи. 

В делови порядък Валентин Димитров представи по-важните 
дейности, по които Общинска администрация Генерал Тошево е  
работила или са приключили през месец ноември. Сред тях той 
отличи подетата от него инициатива за произвеждане на 
референдум за добива на газ в общината и свързаната с това 
организация в технически, методологичен и кадрови план. Тук 
кметът изтъкна, че въпреки сложността на въпроса, той е 
съобразен с нормативните изисквания, за да може плебисцитът 
да бъде признат за легитимен, с което да се стопира желанието 
на „Русгеоком БГ” ЕАД да добива газ край с. Рогозина. В 
стопанската сфера той фокусира вниманието на присъстващите 
върху течащата и в момента акция по залесяване в градския парк 
и в района на гробището, закупения нов трактор – челен товарач, 
обществените поръчки за зимно поддържане и избор на 
превозвач за пътническите линии в общината, обстойната 
проверка на т.нар. ББ-кубове в бившето ДЗС Рогозина, както и 
изкопните дейности по газифициране на 10 улици в града. За 
сведение на хората от село Малина кметът обясни как вървят 



дейностите по енергийно обновяване на шестте жилищни и 
шестте обществени сгради в града и за да обобщи казанато 
сподели, че въпреки многото административна работа и такава 
на терен, духът на коледните празници се усеща, след като в края 
на месеца стартира поставянето на коледната украса в града и 
по-големите села. Като изключително променен и завладяващ, 
определи кметът празника на Генерал Тошево тази година. 
Гостуването на Васил Найденов и Ути Бъчваров, богатата спортна 
и културна програма от 26 октомври до 8 ноември са 
доказателство, че можем да бъдем привлекателно място за 
гостуване, допълни той. 

Сред акцентите в работата на Общинска администрация за 
последния месец от годината градоначалникът определи 
фактическото произвеждане на местния референдум на 17 
декември, работата по Капиталовата програма в Бюджет 2018 и 
разнообразните прояви, които ще бележат празничния зимен 
месец – Благотворителна Коледа 2017, запалването на коледната 
елха в града, Кулинарната изложба, Коледарския благослов, 
Коледния концерт в НЧ „Светлина – 1941” и посрещането с 
фойерверки и баница с късмети на Новата 2018 година. 

Няколко бяха поставените въпроси от жителите на с. Малина. Те 
касаеха услугите, предоставяни от ВиК, в частта им за инкасиране 
на водно потребление. По него кметът веднага взе отношение и 
се ангажира в най-кратки срокове да има положително развитие 
по казуса. Отправен бе въпрос за осигуряване на лице към 
кметството, което да асистира на по-възрастните хора при 
студено и опасно време, за което Валентин Димитров отново 
увери, че ще могат да разчитат на местен млад човек.  Друго 
питане засегна състоянието на гробищния парк в селото и 
мястото с пощенските кутии в центъра на Малина, като и за двете 
кметът посочи, че има взети решения. Широка дискусия 
предизвикаха въпросите за раздаването на пенсиите в селото, 
както и невъзможността да се заплащат сметки към мобилните 
оператори. По тях градоначалникът заяви, че ще постави въпроса 



пред отговорният орган – в конкретния случай „Български пощи” 
ЕАД. 

Срещата приключи с апел на кмета към жителите на с. Малина - 
да излязат и да гласуват на местния референдум на 17 декември.   


