
“Попитай кмета” в Изворово, 31 август 2017 
 
Повече от 15 човека  посрещнаха кмета на община Генерал 
Тошево Валентин Димитров в с. Изворово, където в последния 
четвъртък на август се проведе деветнадесетата среща от 
инициативата “Попитай кмета”. Тя се състоя в Народно читалище 
„Съединение – 1943” и за пореден път събра граждани, които с 
интерес изслушаха отчета на кмета за предходния месец и 
активно задаваха въпроси.  
Срещата започна с представянето на отговори на поставени 
въпроси от последното издание на „Попитай кмета”. Основните 
проблеми, набелязани от хората в с. Житен, бяха свързани с 
полагането на маркировка на главния път в селото и поставянето 
на сферично огледало отново в центъра на селото, с цел 
осигуряване на по-добра видимост за водачите МПС. 
Градоначалникът обясни какви действия са предприето в тази 
насока, като изтъкна, че в най-кратки срокове и двете 
предложения ще бъдат удовлетворени  с средства от общинската 
хазна.   
Отчетът на кмета за месец август бе белязан от темата за 
инфраструктурните обекти и работата по тяхното 
рехабилитиране. Валентин Димитров посочи, че през най-
горещият месец от годината в община Генерал Тошево са 
асфалтирани по-голяма част от плануваните в капиталовата 
програми пътни и улични отсечки. Сред тях той акцентира върху 
свършената работа в Къпиново, Снягово, Василево и Калина. Не 
пропусна да отбележи и добрата практика на публично – частно 
партньорство в селата Житен и Изворово.  Кметът обърна 
внимание на одобрените два идейни, разработени по програма 
INTERREG V-A Румъния – България 2014 – 2020, почистването 
на деретата в Красен, Кардам и Изворово, строежът на църквата в 
с. Малина, вървящото с пълна сила саниране на обществени 
сгради, както и съвместната пресконференция в Негру Вода по 
трансграничния проект за ремонт на пътна мрежа от двете страни 
на границата. Широка дискусия предизвика представената от 
кмета позиция относно инвестиционното намерение на 
РУСГЕОКОМ за добив на природен газ на територията на 
общината. Специално място в отчета бе отделено на най-големия 



събор Генерал Тошево „Богородица”, както и отбелязването на 31 
години от саможертвата на летците – герои кап. Венко Савов и 
ст. л-т Йордан Тенчев.  
Анонсът за месец септември резонно обхвана темата за 
готовността за първия учебен ден, полагането на маркировка по 
пътната мрежа и предстоящата на 8 септември церемония „Първа 
копка” за енергийно обновяване на читалището в кв. Пастир. 
Валентин Димитров уведоми присъстващите, че предстои търг за 
отдаване и продажба на имоти – общинска собственост, а също и 
за непрекъснатата работа по изпълнение на проектите на 
общината. В момента, посочи той, те са 11 и надхвърлят 12 
млн.лв. В сферата на културата кметът изрази задоволство, че 
продължава усилената работа на читалищата по селата , 
доказателство за което са съборите в Дъбовик, Сноп и Пчеларово. 
В очакване сме, сподели още той, и на Културни празници 
„Албена”, на които Община Генерал Тошево ежегодно 
домакинства. 
Последната част от инициативата „Попитай кмета”, както винаги 
се оказа най-интересна. Поставени бяха повече от 10 въпроса и 
предложения, като по всяко едно от тях градоначалникът взе 
отношение. И този път не беше пропусната работата по авариите 
на ВиК, темата с бездомните четириноги в селата и разораването 
на общински пасища от недобросъвестни земеделски стопани. 
Силен интерес предизвика състоянието на т.нар. напорен канал в 
селото, който по думи на жителите на Изворово трябва да бъде 
рехабилитиран, за да се избегнат големи водни аварии. 
Коментирани бяха акциите на Енерго – Про по почистване около 
електропреносната мрежа, с цел предотвратяване на смущения, 
както и контролът по сметосъбирането и сметоизвозването в 
селото. Най-силно впечатление по отношение на предложенията 
от гражданите предизвика желанието на един от земеделските 
стопани в района да се закупи вертикална фреза, с която да се 
кастрят дървета и висока тревна растителност, основно по 
републиканските пътища на територията на общината. 
Спецификата на предложението провокира кметът да обясни най-
детайлно какви са правомощията на общините по почистване на 
пътната мрежа и какви са правомощията на държавата чрез 
изнесените й по места структури. Дискутирана бе и работата по 



почистване на дерето в Изворово, за което Валентин Димитров 
получи препоръки от хората, чийто имоти попадат или са в 
близост до ниските части на селото. 
  
 
    
 
 
    
 


