
„Попитай кмета“, гр. Генерал Тошево, 30 март 2018 година 

Двадесет и шеста среща в рамките на инициативата „Попитай 
кмета“ се проведе днес, 30 март, в сградата на Общинска 
администрация Генерал Тошево. На нея присъства целият кметски 
екип. Срещата премина в обичайния порядък, като кметът 
последователно представи извършените дейности през месец 
март, анонсира предстоящото за идния април и за финал – даде 
възможност на присъстващите граждани да отправят своите 
питания, предложения или критики към работата на местната 
управа. 

В отчета си за предходния месец градоначалникът наблегна на 
активната дейност в сферата на културно-образователната сфера и 
подготовката за предстоящия пролетно-летен сезон, който се 
характеризира с множество мероприятия по благоустрояване, 
стопански инициативи и реализиране на капиталовата програма за 
настоящата година. В хронологичен ред Валентин Димитров 
отбеляза тържествата по клубовете в цялата община Генерал 
Тошево по случай 1 март – Ден на самодееца и любителското 
художествено творчество, концерт-спектакъла „140 години 
България“, проявите, посветени на националния празник на 
Република България, орисването на последното за 2017 бебе и 
първото за 2018 бебе, богатия театрален календар на читалището, 
13-ят турнир по конен спорт, който за първи път се проведе в с. 
Кардам и то при завиден интерес, както и емблематичния за 
Генерал Тошево карнавал „Голямата усмивка“.  

Кметът коментира темата със създалата се в началото на месеца 
ситуация с констатираното от БАБХ огнище на инфлуенца А (грип 
по птици) на територията на община Генерал Тошево и 
последващите от това мерки. Пред присъстващите съобщи и това, 
че на 7 март на заседание на МС е поднесъл  благодарности на 
премиера и неговия екип от името на цялата община, във връзка с 
подкрепата, която оказаха за спиране  на инвестиционното 
намерение на „РУСГЕОКОМ БГ“ ЕАД. Валентин Димитров 
обърна внимание на течащата в момента процедура по деактуване 
на ЖП спирката в града, апортираните 78 хил. лв. в активите на 
общинското дружество „Добруджа газ“, а също така и 



подготвителната работа по Оперативна програма „ Развитие на 
човешките ресурси“ за наемане на работа на 39 безработни в 
общината. Той отчете като много ползотворни годишните 
събрания по селата в общината. Представени бяха още 
пресконференцията на 28 март във връзка с реализирането на 
проект LEARN „Слушам, образовам се, действам и чета в мрежа” 
„Listen, Educate, Act and Read in a Network” и получения 
положителен отговор за трансграничен проект за обновяване на 
читалищата в с. Кардам, с. Спасово и двора на Исторически музей. 

За предстоящия месец кметът открои като по-важно 
хигиенизирането на населените места, след края на зимния период, 
подготовка на проектни предложения по Оперативна програма 
„Региони в растеж“, подписването на договор за Местната 
инициативна група, заедно с Община Балчик, работата по Закона 
за обществени поръчки и продължаващите строително-монтажни 
дейности по саниране на 6 – те жилищни сгради в града. Наред с 
това, градоначалникът покани гражданите на общината на 
Общински фолклорен събор „Цветница“ на 1 април и 
Великденското добруджанско надсвирване на 9 април. 

В частта за предложения, питания и коментари, гражданин на 
Генерал Тошево постави въпрос за състоянието на общинска 
сграда, находяща се на ул. „Васил Априлов“ 16. По думи на 
гражданина конструкцията на сградата, строена в началото на 40-
те години, постоянно се компрометира, което създава опасност за 
живущите в нея. Кметът и ресорният заместник кмет отговориха, 
че Община Генерал Тошево ще предприеме необходимите 
действия, за да провери случая, като на първо време ще се 
сформира комисия, която ще огледа сградата, след което ще 
изготви доклад за нейното състояние. Валентин Димитров увери 
присъстващите, че случаят изисква повече време, отколкото 
ресурс, и в този ред на мисли той ще бъде решен след 
допълнителна среща с всички живущи в жилищната сграда. 

 


