
“Попитай кмета” , село Росица, 31 юли 2018 година 

В последният работен ден на юли в с. Росица се проведе 30-тата 
среща „Попитай кмета“. Малката зала на читалището в селото, в 
което Йовков за кратко е учителствал, събра всички желаещи да 
чуят отчета на кмета Валентин Димитров за отминалия месец, да 
се запознаят с предстоящото в работата на Общинска 
администрация Генерал Тошево, както и да отправят питания, 
мнения, становища към градоначалника.  

20-те жители на Росица изслушаха с интерес  всичко, което 
администрацията на Община Генерал Тошево е свършила или по 
което активно е работила през месец юли. Очаквано кметът 
започна с кратък анонс на предходната среща „Попитай кмета“ в 
с. Кардам и поетите на нея ангажименти. Последва обзор на по-
важните събития през месец юли, като Валентин Димитров 
акцентира върху успешните прояви –  третото издание на 
фестивала на руската песен в с. Дъбовик, фестивалът на 
лавандулата, празника на хляба, житото и Добруджа в с. Спасово. 
В сферата на стопански дейности той посочи старта на 
подготвителните дейности за рехабилитация на пътя от 
отклонението по главен път II 29 до с. Дъбовик, които се 
изпълняват в рамките на трансграничен проект с европейско 
финансиране, церемонията по първа копка за енергийно 
обновяване на Професионална гимназия по земеделие „Тодор 
Рачински“ в града, входирането на два инфраструктурни обекта за 
малко над 1 300 000 лв, както и подписването на договор за 
удължаване на дейностите по проект „Заедно можем да 
продължим“. Кметът обърна специално внимание на 
довършителните строително-монтажни работи по ул. Пирин, 
където Общината финансира смяната на 300 метра водопровод, 
кастренето по общинската и републиканската пътни мрежи и 
разбира се – монтирането на дългоочаквания параклис в селото 
домакин на срещата. Бурна дискусия предизвика темата за 
заплаха от африканска чума по свинете в региона. 
Градоначалникът успокои населението като каза, че няма 



опасност за здравето на хората, а по-скоро за малкото останали 
домашно отглеждани животни в общината. 

За предстоящият месец август кметът открои провеждането на 
най-големият събор в региона – Добруджански фолклорен събор 
„Богородица“ на 25 – 26 август, кандидатстването с нови проекти, 
старта на дейностите по обновяване на читалищата в Спасово и 
Кардам, както и музея в града с европейски средства, работата в 
Местната инициативна група Генерал Тошево – Балчик и мерките 
насочени към дребни и средни бизнес единици и земеделски 
стопани. За сведение на присъстващите той отбеляза 
интензивната работа по Капиталовата програма на общината за 
2018 година и казусът с неизпълнението на транспортната схема 
на територията на общината от 2 август. Анонсира също 
отбелязването на 32 години от героичната гибел на ст. л-т Йордан 
Тенчев и кап. Венко Савов на 27 август пред паметник „Крилото“ в 
града. 

Безспорно в последната част на срещата, когато жителите на с. 
Росица задаваха своите въпроси, беше най – интересно. Жителите 
поставиха повече от десет въпроса, на които получиха детайлни и 
точни отговори от кмета. Нашироко бе разискана темата с 
кравефермата между Росица и Красен, за която Валентин 
Димитров обясни, че е още в етап на довършване на строителните 
дейности и след техния завършек ще бъде разрешен проблема с 
отпадните води. Жител на с. Лозница постави въпроса за липсата 
на указателни знаци по пътя от и за селото, като кметът пое 
ангажимент такива да бъдат поставени в най-кратки срокове. Друг 
ангажимент, който кметът пое, е този да бъде изграден по-удобен 
и безопасен подход към една от улиците в началото на селото, тъй 
като в момента се тя събира голямо количество вода и 
преминаването е възможно само с високопроходима техника. 
Жителите на селото поставиха и въпроси, свързани с 
електропреносната мрежа, достъпа до интернет и радиообхвата в 
граничния регион, като на всичките Валентин Димитров обърна 
внимание и обеща, че ще бъде потърсено решение от 
компетентните институции и фирми. 



 

    

    

     

    

    

 


