За 37 път „Попитай кмета“
В самия край на месец февруари – на 28-ти се проведе поредната 37
среща от инициативата “Попитай кмета”. Този път изнесената приемна на
кмета на Община Генерал Тошево Валентин Димитров, се проведе в Клуб
на пенсионера „Кураж“ в града.
В пенсионерския клуб, намиращ се на ул. „Васил Левски“ присъстваха
много хора, които с интерес и нетърпение очакваха срещата си с Валентин
Димитров. Гостуването си на това място, кметът започна с традиционния
отчет за извършеното от Общинска администрация през месец февруари.
Вторият месец от новата година по традиция беше богат най-вече на
културни събития и отчетът за свършеното не беше никак кратък.
Като най-значим момент през февруари обаче Валентин Димитров
посочи стартът на Данъчна кампания 2019. Веднага след това
градоначалникът разкри пред присъстващите повече подробности около
партньорството на Община Генерал Тошево в мащабен проект по
Съвместната трансгранична програма „Черноморски басейн 2014-2020“.
Общината е подала три проектни предложения.
При първото, при одобрение от страна на Управляващия орган 6 общини
от четири държави – Румъния, Молдова, България и Турция ще си
сътрудничат при предотвратяване на кризисни ситуации. Община Генерал
Тошево е в партньорство с още 5 общини от Черноморския регион по
проект „Защита и образователна подготовка на граждани“. Проектът има
за цел да подобри и развие доброволните услуги, за да се специализира
административен персонал за управление на комуникацията при кризи, за
разработване информационни кампании, информиране на обществеността
и текущи упражнения за различни видове риск, създаване на мрежа от
трансграничен трансфер на ноу-хау за извънредни ситуации, определяне на
по-безопасна среда за населението. При одобрение на проекта от
Управляващия орган с тях в Генерал Тошево ще бъде закупено
специализирано оборудване за извънредни ситуации. Това включва
специализирано офроуд средство за екстремни ситуации (високо
проходима кола), комплекти за първа помощ, техника за теренни
медицински изследвания, помощни средства – шини, кислородни маски,
реанимационни балони , инструменти, както и презентационна техника.
Другите два проекта са насочени към развитие на културно-историческия
туризъм в общината.
По проектно предложение „Развитие и популяризиране на общото
наследство“ са заложени и инфраструктурни дейности – основен ремонт на
Народно читалище „Дора Габе – 1940“ в село Дъбовик, а другото
проектното предложение е на Исторически музей – Генерал Тошево
„Отваряне на Културните прозорци към общото наследство“ за получаване

на модерно оборудване за дигитализация на културно-историческото
наследство.
Продължавайки с отчета си, кметът Валентин Димитров изрази
задоволство и от добре свършената работа по културния календар през
месеца на любовта и виното. Общински младежки съвет съвместно с
Община Генерал Тошево изнесе празничен концерт за „Свети Валентин“, а
на 14 февруари НЧ „Светлина – 1941“ и много граждани отпразнуваха по
стар български обичай празникът на лозарите – „Трифон Зарезан“. В
същия ден в центъра на града беше поставено огромно сърце, в което да се
събират пластмасови капачки, които да бъдат предавани за различни
благородни каузи. На 19 февруари тържествено беше отбелязана 146годишнината от гибелта на Васил Левски с поклонение пред паметника на
Апостола в Централния градски парк на Генерал Тошево.
Като значимо събитие кметът Валентин Димитров определи и една
новина буквално от последните дни на месеца. След близо двегодишна
борба Община Генерал Тошево придоби собствеността върху бившата вече
ЖП гара (в момента спирка), която се намира на бул. „Добри Орлов“ в
града. Прилежащият терен, който е с площ от 598 кв. м, също става
общинска собственост. Така, освен сграда на два етажа, със застроена
площ от 319 кв. м., общината става собственик и на земята около
емблематичната сграда. Сградата ще бъде изцяло реновирана, като на
втория етаж ще се обособят помещения за нуждите на общинска
администрация. Съобразно обществената потребност и изпълнението на
транспортната схема на БДЖ, ще бъде запазена и обновена чакалнята за
пътуващи, която в бъдеще ще се поддържа от Община Генерал Тошево.
Като предстоящо през месец март, кметът Валентин Димитров изтъкна
няколко пункта: Събитията в първите дни на месеца, свързани с
настъпването на Баба Марта и Деня на самодееца на 1 март и
Поклонението за 3 март – Национален празник на България. Гостуването
на Държавен драматичен театър „Търговище“ с постановката „Мамино
детенце“ и Заседанието на Общински съвет ден по-късно.
Продължават дейностите по газифицирането на битови абонати в града.
При добро метеорологични условия ще започне асфалтирането на улици от
градската пътна мрежа, както и освежаване на пътната маркировка и
пешеходните пътеки. В рамките на месеца ще бъдат подписани договорите
за енергийното обновяване на 9 сгради в Генерал Тошево (5 жилищни
блока и 4 обществени сгради) по Оперативна програма „Региони в растеж“.
В края на срещата гостите имаха възможността да зададат своите
въпроси към кмета на Общината Валентин Димитров. Най-голяма
дискусия се получи около проблема с водоподаването в града през късните
часове от денонощието – спирането на водата и липсата на налягане.

Дискутирана беше и темата за необходимостта от изграждане на воден
цикъл. Другите въпроси бяха от най-различно естество. Бяха засегнати
проблемите с бездомните кучета в населените места от общината.
Обсъдени бяха и липсата на пътни знаци на определени места в града и
полагане на необходима маркировка на други. Отворена беше тема и за
възможността за изграждане на парапет на стъпалата на пощата за полесен достъп на хората в третата възраст, както и за поставяне на пейки
или седалки в сградата, за да могат гражданите да изчакват седнали
определените услуги. Коментирани бяха и случаите на изоставени и вече
рухнали частни имоти в селата и тяхното бъдеще.
По всички тях бяха дадени изчерпателни отговори, а хората получиха
гаранции, че всички проблеми, зависещи от компетенцията на служителите
на Общинска администрация и лично от кмета, ще бъдат навременно
разрешени.

