
„Попитай кмета” в село Житен, 31 юли 2017 година 
 
В последния ден на месец юли се проведе осемнадесетата среща „Попитай 
кмета”, този път в Житен. Тя събра двадесет човека в пенсионерския клуб 
на селото, които с интерес изслушаха направеното от Общинска 
администрация Генерал Тошево през изминаващият месец.  
Срещата започна с обзор на поставените на предходната среща въпроси и 
предложения. В делови порядък кметът обясни какво е свършено след 
срещата в с. Чернооково – по настояване на местните жители е почистен 
гробищният парк и е направена  щателна проверка на т.нар. „кубове” с 
препарати в бившето ДЗС Рогозина, която не е установила опасно 
изтичане, както е посочено в сигнала.  
Като динамичен и  изпълнен с много планувани строителни дейности, 
определи Валентин Димитров отиващият си месец юли. Сред най-важните 
дейности, по които Общинска администрация Генерал Тошево е работила, 
той посочи откриването на Център за обществена подкрепа, за чиято 
дейност бяха открити четири нови работни места за тесни специалисти, 
назначаването на работа на 36 безработни младежи до 29 години, което ще 
повлияе положително на пазара на труда, полагането на изкуствени 
неравности в цялата община – повдигнати пешеходни пътеки и „легнали 
полицаи”, стартът на пътно-строителните дейности по общинската пътна 
мрежа в с. Калина. За доказателство градоначалникът изтъкна и 
дейностите в с. Житен, които вървяха по време на срещата с местните 
жители. В селото, благодарение на публично – частно  партньорство между 
Община Генерал Тошево и земеделски производители от Житен, се 
асфалтира пътна отсечка, която свързва центъра на селото с няколко от 
производствените бази, в които работят 15 местни работници. Също така 
кметът насочи вниманието на присъстващите и към ремонтиращата се в 
селото автобусна спирка, за което също е поел ангажимент преди време. 
Той информира житенци, че на последното заседание е взето решение за 
финансово подпомагане на общинското дружество „Добруджа газ” с 65 
хил. лв., които ще бъдат насочени към газифициране на значителен брой 
домакинства в града. Сред другите по-важни дейности Валентин Димитров 
посочи обезпечаването на общинските клубове и читалища с твърдо 
гориво (основно дърва), косенето на тревни площи в цялата община, както 
и успешно проведените фестивали – в началото на юли Фестивал на 
лавандулата, с участието на Кичка Бодурова и само преди броени дни – 
шестото издание на Празник на хляба житото и Добруджа в с. Спасово. В 
сферата на образованието кметът информира, че приключва поредният 
успешен сезон на Лятна академия „Патиланци”, която тази година бе 
детски рай за 80 деца от града. 
 
 



За предстоящият месец август  градоначалникът отбеляза, че на дневен ред 
ще бъде активната работа в стопанския отдел, в това число – почистване на 
деретата в с. Красен, с. Изворово и с. Кардам с цел превенция от 
наводнения, асфалтиране на общинската пътна и улична мрежа в селата 
Лозница, Изворово, Снягово и в общинския център, както и изпълнение на 
всички строително-монтажни работи по общинския сграден фонд и 
сградите предвидени за саниране – 6 жилищни сгради и 6 обществени 
такива. В  сферата на хуманитарните дейности кметът подчерта две много 
важно за общината дати – 26 и 27 август, когато ще се проведе 
деветнадесетият фолклорен събор „Богородица” и 27 август – ден, в който 
ще почетем паметта на летците герои – кап. Венко Савов и лейтенант 
Йордан Тенчев, чийто подвиг се помни от всички тошевци. В същите дни 
очаквамее и делегация от район Болград, Република Украйна. 
Валентин Димитров посочи, че до 31 август тази година предстои вторият 
прием за МИГ - ове, където кандидатстваме заедно с Община Балчик, а 
основната цел на мярката, ако бъде одобрена, е посредничество между 
бизнеса и средствата, отпускани от европейските структурни фондове. 
След представяне на основните акценти в общинската работа дойде ред и 
на гражданите да поставят своите въпроси, питания и предложения пред 
кмета на общината. В тази среща те бяха три. Жителите на с. Житен се 
обединиха около желанието да бъде положена хоризонтална маркировка 
на главния път, който пресича селото, а също така - да бъде поставено 
сферично огледало на една от невралгичните локации по пътя. И двете 
предложения получиха положителен отговор от кмета и в най-скоро време 
ще бъдат предприети действия по тяхното изпълнение. Въпросът, който 
предизвика бурна дискусия и за жалост не бе от компетенциите на 
местната управа, бе този за възможностите за работа на хората в 
предпенсионна възраст. Въпреки че администрациите нямат прерогативи 
да въздействат и определят политиките в сферата на заетостта, кметът 
обясни в детайли, какви са приоритетите в тази област на национално и 
регионално ниво, като отново акцентира върху факта, че това би следвало 
да бъде дългосрочна национална политика, но съобразена с нуждите и 
ресурсите (човешки и природни) на отделните региони в страната.    
 
 
 
 
 


