
Попитай кмета, 31 януари 2019 година, гр. Генерал Тошево 

36 поред и първа за 2019 година среща „Попитай кмета“ се състоя 
на 31 януари в сградата на Общинска администрация Генерал 
Тошево. Петима бяха гражданите от града , които изявиха интерес 
към срещата и поставиха въпроси и предложения пред цялото 
ръководство на местната управа.  

Срещата започна с представяне от кмета на свършеното през 
първия месец на годината. В хронологичен порядък той посочи по-
съществените акценти и събития, сред които посещението на 
сурвакари в Общинска администрация, дарените съвместно с  
фирма „Еко Булстандарт“ 400 кутии натурален ябълков сок на 
децата от детските градини в района, спечеления ваучер за 
изграждане на точки за безплатен безжичен интернет в Генерал 
Тошево на публични места по инициативата на Европейската 
комисия WiFi4ЕU, както и прекрасното отбелязване на Бабинден в 
цялата община. Валентин Димитров  посочи, че Община Генерал 
Тошево ще продължи реализирането на Проект „Обществената 
трапезария“ през цялата 2019 година с финансовата подкрепа на 
Фонд „Социална закрила“, в същото време е сключено и 
споразумение за финансиране на социални услуги, предоставяни 
в домашна среда: „Личен асистент“, „Социален асистент“ и 
„Домашен помощник“ със срок на изпълнение 31.08.2019 година, 
на стойност 209 168,00 лева. Сериозно внимание кметът обърна 
на стартиралата кампания по събиране на СТАРИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ на 
физически и юридически лица, регистрирани на територията на 
общината и публичното обсъждане на Бюджет 2019 на 11 януари. 
Градоначалникът със задоволство заяви, че община Генерал 
Тошево е сред общините шампиони по реализиране на проекти за 
внедряване на мерки за енергийна ефективност. В тази връзка 
съобщи, че са спечелени нови два проекта за 2, 4 млн. лв. за общо 
9 сгради – 4 публични и 5 – жилищни, за цялостно енергийно 
обновяване. Сред проектите, по които администрацията усилено 
работи, той посочи „Заедно можем да продължим“ по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси“  и проект „Защита и 



образователна подготовка на граждани“ в партньорство с още 5 
общини от Черноморския регион по Съвместната трансгранична 
програма „Черноморски басейн“ 2014 – 2020. За финал на 
резюмето кметът бе оставил най-добрата новина – на 30 януари, 
съобщи той, бе приет Бюджет 2019 на община Генерал Тошево. 

Няколко важни момента засегна Валентин Димитров за идния 
месец февруари. Това са предстоящите отчетни събрания по 
населените места в общината, стартът на новата данъчна година и 
подготовката по процедурното изпълнение на обектите, 
залегнали в Капиталовата програма за настоящата година. В 
сферата на културата кметът отбеляза гостуването на 2 февруари в 
НЧ „Светлина – 1941“ на постановката „Антихрист“, конкурсът за 
вино, по случай Трифон Зарезан и конкурсът за поезия по случай 
Свети Валентин, отбелязване годишнина от обесването на В. 
Левски на 19 февруари, излизането от печат на отчетния 
извънреден брой за свършеното през 2018 година от Общинска 
администрация. 

Частта, отредена за въпроси, предложения, критики и коментари, 
заслужено продължи най-много, като в нея се засегнаха темите за 
водоснабдяването, разширяването на газопреносната мрежа, 
инфраструктурата и разделното сметосъбиране. По предложение 
на граждани, кметският екип пое ангажимент да бъде осигурено 
чрез нужните знаци урегулиране на паркинга пред бившата 
болница. На въпрос за санирането на блока по ул. „Опълченска“ 
26 , Валентин Димитров обясни детайлно защо се е стигнало до 
прекратяване на договора с избрания изпълнител, както и кога се 
очаква подновяване на строително-монтажните работи по обекта. 
Традиционните питания, касаещи услугата, предоставяна от ВиК , 
намериха разбиране у кмета и ресорния заместник, но и двамата 
поясниха, че не могат пряко да влияят на решенията в държавно 
дружество, но могат да отправят въпроси за по-адекватни мерки  
от страна на публичния ВиК оператор. Засегна се и темата за 
контрола по изпълнение на ремонтни дейности на публичните 
обекти, за което бе разяснено докъде стигат правомощията на 



администрацията по отношение на инвеститорския контрол и 
последващите административни мерки. 

 


