
„Попитай кмета” в с. Росица 

В последния ден на месец май се проведе шестнадесета среща 
„Попитай кмета”. Предишните срещи на инициативата, която 
няма аналог в страната, бяха проведени в Генерал Тошево, но 
този път тя се състоя в с. Росица. С обзор на поставените въпроси 
и предложения от последните срещи започна  отчета за 
дейността на Общинска администрация кметът Валентин 
Димитров. В делови порядък той представи пред присъстващите 
предприетите мерки от страна на местната управа.  

Като изключително натоварен с ангажименти, определи 
градоначалникът отиващият си пролетен месец. Сред най-
важните дейности, върху които Общинска администрация е 
работила, той определи работата по осемте проекта с 
европейско финансиране в общината, кастренето на общинската 
пътна мрежа, което продължи близо месец, както и стартът на 
частичното рехабилитиране на републиканските пътища в 
района. Кметът обърна внимание също на продължаващото 
косене на тревните площи в цялата община, освежаването на 
пешеходните пътеки и полученото от Швейцария техническо 
оборудване за доброволните формирования, като  не пропусна 
да отбележи, че ние сме една от 40 – те местни администрации, 
получила такова.  Обстойно обясни и за преведените 21 600 лв на 
ВиК Добрич, с които ще се обезпечи ремонт на тръбопровода за 
с. Преселенци. Очаквано Валентин Димитров изрази задоволство 
от богатия културен календар, реализиран през май, за което по 
думите му много общини в страната могат да ни завидят – тук той 
посочи проявите на 6 май, 9 май, 11 май, 13 май, 24 май и много 
други изнесени събития, които създадоха празнична атмосфера в 
цялата община.   

За предстоящият месец юни  кметът отбеляза, че на дневен ред 
ще бъде активната работа в стопанския отдел, в това число –
работата в сферата на общинска собственост, работа по Закона за 
обществени поръчки, провеждането на търгове за земи от 
Общински поземлен фонд, стартирането на строително-



монтажните работи, заложени в капиталовата програма на 
бюджет 2017. Валентин Димитров съобщи за предстоящото 
публично обсъждане на отчета на бюджет 2016, редовното 
заседание на Общински съвет, както и нестихващата работа по 
изпълнение на мерките за енергийна ефективност. Кметът отново 
акцентира върху събитията в културния календар на общината, 
които по традиция през юни са много разнообразни. Разбира се, 
най-значимите в този период на годината са Еньовски събор 
родовете и традициите „Край язовир Дрян” и сборовете в някои 
от големите тошевски села. Градоначалникът анонсира и 
дейността на Лятна академия „Патиланци” и проявите, 
предвидени за началото на месеца. 

Най-очакваната част от срещата, а именно тази, в която 
гражданите задават въпроси, за пореден път доказа, че Община 
Генерал Тошево дава възможност гласът на всеки неин жител да 
бъде чут, независимо дали се отправят критика или 
предложение.  

Граждани, живеещи в селото, отправиха питания към 
ръководството за това какви са възможностите след аварии на 
ВиК да бъдат запушвани и асфалтирани „отворените” участъци. 
Кметът се ангажира да представи питането на вниманието на 
ръководството на дружеството и то в най-кратки срокове. Освен 
това хората засегнаха темата многото безстопанствени кучета в 
района на с. Росица.  Градоначалникът обясни в детайли какво 
може да се направи по този наболял казус, като изтъкна, че  
цялостното му решаване изисква значителен финансов ресурс от 
страна на общината. На срещата бяха отправени предложения за 
състоянието на пътищата, след като по тях премине 
едрогабаритна земеделска техника. И тук кметът пое ангажимент 
да разговаря с местните земеделски стопани, с цел 
предотвратяване на неприятни ситуации за пътуващите. 
Допълнителни разисквания предизвикаха още бъдещото 
изграждане на православен храм в селото, oбезопасен и 
отремонтиран кладенец, както и самоинициативата от страна на 



жителите за почистване на пространствата и тревните площи 
пред домовете им.   
 


