
„Попитай кмета”, 31 януари 2018 година, Генерал Тошево 

За двадесет и четвърти път кметът и неговият екип отговаряха на 
въпроси на граждани от община Генерал Тошево. Срещата 
започна с отчет на градоначалника за свършеното през месец 
януари. В него той открои като по-важни дейности срещата с 
министър – председателя и министрите на околната среда и 
водите, на енергетиката и на земеделието по повод 
инвестиционното намерение на „Русгеоком БГ“ ЕАД, както и 
заявената подкрепа от страна на националния омбудсман, 
относно проведения референдум и намерението за законови 
промени, с които да се опази обработваемата земя в България. В 
тази връзка Валентин Димитров посочи, че след решението на 
Експертния съвет в РИОСВ – Варна, който се състоя на 25 януари, 
може да се каже, че инвестиционното намерение вече 
окончателно е спряно. В делови порядък кметът представи 
активната работа по капиталовата програма и проектобюджет 
2018, спечеления проект за МИГ (Местна инициативна група) 
съвместно с община Балчик, бързата намеса по общинската пътна 
мрежа при интензивния снеговалеж в средата на месеца, богатия 
културен календар през „голям сечко“, подписания договор за 
социалната трапезария, както и продължаващите проектни 
дейности. Широко засегна темата за местните данъци и такси, 
чието събиране за 2018 година започна официално на 15 януари. 
Не пропусна да каже, че на последното за 2017 издание на 
„Попитай кмета“ в с. Дъбовик е зададен въпрос, по който са взети 
всички необходими мерки.  

Валентин Димитров анонсира и предстоящите задачи за месец 
февруари, сред които изпъкват започващата подмяна на 
осветителни тела по главната улица, последващите дейности след 
прехвърляне собствеността на ЖП гарата от държавата на 
общината, предстоящото подписване на договор с ВиК – Добрич 
за строително-монтажни работи по магистралния водопровод по 
ул. „Пирин“ в гр. Генерал Тошево. Кметът обърна внимание на 
това, че предстоят регулярните отчетни събрания във всички 37 
населени места, а утре, 1 февруари предстои заседание на 



Общинския съвет, на което ще се гласува бюджета за настоящата 
година. Специално внимание се обърна на културния  календар 
през втория месец от годината. По важните прояви в него са 
свързани с 58 години от обявяването на Генерал Тошево за град, 
отбелязване на Трифон Зарезан, литературния конкурс, посветен 
на Свети Валентин, гостуването на театъра на Българската армия, 
с постановка, посветена на Дякона Левски. 

На финала на срещата кметът посочи, че на получените по 
електронен път въпроси в инициативата, ще бъде отговорено в 
същия ред. 


