
Попитай кмета, 27 декември, с. Василево 

Кампанията “Попитай кмета” завърши 2018 година със среща 
в село Василево 

В един от последните работни дни на 2018 година се състоя 
поредната среща от инициативата “Попитай кмета”. Този път 
изнесената приемна на кмета на Община Генерал Тошево 
Валентин Димитров се проведе в село Василево. Интересът към 
нея беше голям, а залата на пенсионерския клуб трудно побра 
всички, изразили желание да зададат своите въпроси и да научат 
повече за случващото се в общината.  

По традиция и тази среща започна с предоставянето на отговори 
на поставени въпроси от последното издание на инициативата. То 
се проведе преди месец в село Спасово, където основните точки, 
набелязани от хората, бяха две – състоянието на ВиК мрежата и 
проблемите с пътната и уличната инфраструктура. След краткия 
анализ на проведената през ноември среща в село Спасово, 
кметът Валентин Димитров премина към традиционния си отчет 
за извършеното от Общинска администрация през предходния 
месец декември. Бяха очертани няколко основни акцента. Като 
по-значими градоначалникът определи проекта за развитие на 
туристическия потенциал и културната инфраструктура в региона, 
съвместно с община Мурфатлар, Република Румъния,  
назначаването на хора с ТЕЛК решения на работа в Общинска 
администрация, закупуването на три интерактивни дъски за 
детските градини в града, както и светването на коледните 
светлини в Генерал Тошево. Отделно кметът на Община Генерал 
Тошево Валентин Димитров отбеляза отличната организация 
около богата културна програма, свързана декемврийските 
празници – отбелязването на Деня на инвалидите, 159 години от 
рождението на генерала от пехотата Стефан Тошево, 
Благотворителния базар в помощ на Дани, Коледния концерт на 
НЧ „Светлина – 1941“. Като продължаващи в момента кметът 
определи активната работа по проектобюджет 2019 и поставянето 
на снегозащитни съоръжения по най-уязвимите места от 



общинската пътна мрежа. Не на последно място той отбеляза 
закупуването на - 40 комплекта (светлоотразителни жилетки, 
сигнални свирки и шапки), за децата от Детско полицейско 
управление към СУ „Никола Й. Вапацаров“. 

За предстоящото през месец януари 2019 година, 
градоначалникът изтъкна приемането на Бюджет 2019 от 
Общинския съвет, пускането на безплатни карти за пътуване до 
Генерал Тошево и работата по проектите с европейско 
финансиране. Обърна внимание и на предстоящите празници от 
обредния календар. 

В края на срещата жителите на село Василево имаха възможността 
да зададат своите въпроси към кмета на общината. Най-голяма 
дискусия се получи около проблемите, свързани със състоянието 
на пътя между селата Балканци и Василево, както и 
нерегламентираното изхвърляне на отпадъци на публични места 
в и извън селото. Местните жители се поинтересуваха от режима 
на ползване на картите за безплатен транспорт, които общината 
отново ще осигури. Като наболял проблем василевци определиха 
наводняването на част от ниските дворове и къщи в селото след 
обилни валежи. По този казус кметът посочи, че ще бъдат 
предприето всички необходими мерки в най-кратки срокове, за да 
се реши проблема. Засегна се и темата с достъпа на децата от 
детската градина до забавни и развлекателни прояви, като на това 
питане кметът пое ангажимент да се работи в по-тясна връзка с 
директорите, за да имат подрастващите повече възможности за 
участие в културно-развлекателни мероприятия. 

 

    


