
„Попитай кмета” в с. Писарово 

На 29 септември, петък, се проведе двадесетата среща „Попитай 
кмета”. Инициативата, която няма аналог в страната, не изневери 
на традицията кметът да се среща с хората в селата, като  този 
път тя се състоя в с. Писарово. 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 и изпълнен с ангажименти, 
определи градоначалникът отиващият си месец септември. Сред 
най-важните дейности, върху които Общинска администрация е 
работила, той определи работата по осемте проекта с 
европейско финансиране в общината, санирането на 
обществените сгради, което продължи и следващата година, 
както и символичната „първа копка” по енергийно обновяване на 
НЧ „Иван Вазов – 1946”, кв. Пастир.  Кметът обърна съществено 
внимание на предстоящите публични обсъждания във връзка с 
инвестиционното намерение на „Русгеоком” да добива газ на 
територията на общината, продължаващото полагане на 
хоризонтална маркировка в града, включването в акцията „Да 
изчистим България заедно”, почистването на деретата в Красен, 
Изворово и Кардам, както и богатия Културен календар през 
първия есенен месец.  Димитров  не пропусна да отбележи и 
откриването на учебната 2017 – 2018 година в седемте училища 
на територията на общината и разбира се, активната работа по 
подготовка за празника на Генерал Тошево – 8 ноември. С голямо 
задоволство кметът оповести пред писаровци инициативата за 
изграждане на паметник на Апостола на свободата – Васил 
Левски, в градския парк.  

За предстоящият месец октомври 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 по шестте жилищни сгради в Генерал 
Тошево. Валентин Димитров съобщи за предстоящите дейности 
по планиране и изготвяне на Бюджет 2018, редовното заседание 
на Общински съвет, както и подготвяне плана за работа при 
зимни условия и съгласуването му с държавните институции. 
Кметът отново акцентира върху събитията в културния календар 
на общината, които по традиция в периода октомври-ноември са 
много разнообразни. Разбира се, най-значимите в този период на 
годината са празника на града, оповестяване на резултатите от 
конкурса „Земя на пеещите колелета”, гостуването на Васил 
Найденов на 7 ноември, Мис „Генерал Тошево” и много други.   

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. В хода на срещата, която продължи повече от два 
часа  бяха отправени повече от 10 питания към градоначалника. 

Граждани, живеещи в селото, отправиха питания към 
ръководството за това какви са възможностите да се 
минимизират ВиК авариите и да се подобри водоснабдяването в 
във високите части на селото. Кметът се ангажира да представи 
питането на вниманието на ръководството на дружеството (като 
към датата на протокола от събитието водоснабдяването в с. 
Писарово вече е нормализирано). Освен това хората засегнаха 
темата електропреносната мрежа, тежкотоварните машини с 
продукция, които преминават през селото с висока скорост и 
изграждането на помещение за нуждите на гробищния парк.  
Валентин Димитров обясни в детайли какво може да направи 
Общинската администрация по поставени предложения. Той пое 
ангажимент да бъде взето адекватно решение за преминаващите 
автомобили през селото, след проверка от комисия, сформирана 
с негова заповед. Относно помещението за гробищния парк, 
посочи, че такова ще бъде изградено, като за целта средствата 



ще бъдат включени в Бюджет 2018. Темата с тока, като една от 
най-наболелите в повечето села, бе обсъждана широко предвид 
факта, че голяма част от мрежата не е подменяна повече от 40 
години. На срещата бяха отправени предложения за състоянието 
на пътищата, и по специално почистване на отсечката, която води 
към с. Писарово и премахването на незаконното бунище, което 
се е образувало на входа на селото.  И тук Валентин Димитров 
сподели, че ще предприеме мерки за незабавно им решаване. 
Допълнителни разисквания предизвикаха още бъдещото 
изграждане на православен параклис в селото, оборудване на 
стаята на общоселския съвет в кметството, както и желанието на 
жителите да се почисти дерето. Изнесената приемна завърши с 
обещание от страна на кмета за изграждане на малък детски кът 
в центъра на селото и асфалтиране на части от ул. 7 и ул. 8. 

 


