Инициативата „Попитай кмета“ беше в Генерал Тошево
На 30 януари в зала „Дора Габе“ на Община Генерал
Тошево се проведе поредната среща от инициативата
„Попитай кмета“. По традиция градоначалникът
Валентин Димитров представи своя отчет за
извършеното Общинска администрация през предходния
месец януари. Очертани бяха няколко основни момента
от първия за годината месец.
На 2 януари служителите на Общинска администрация
бяха навестени от сурвакари и сурвакани за здраве,
щастие и берекет. С този хубав ритуал започна новата
работна година за всички.
На 10 януари Община Генерал Тошево и
Министерството на труда и социалната политика, чрез
Главна дирекция „Европейски фондове, международни
програми и проекти“, сключи два договора за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
2014-2020 чрез водено от общностите местно развитие
МИГ – „Балчик – Генерал Тошево“. Единият е проектът
„Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните
възможности, подобряване достъпа до социални услуги
и по-добра пригодност за заетост“ е на стойност 388
869.32 лв., а другият е проектът „Достъп до заетост за
търсещите работа и неактивните лица, отдалечени от
пазара на труда чрез местни инициативи за заетост” е на
стойност 148 306,40 лв. Община Генерал Тошево сключи
и договор с Фонд „Социална закрила” за реализиране на
дейности по предоставяне на топла храна към Целева
програма „Обществени трапезарии” за 120
бенефициенти на територията на общината, в рамките на
250 работни дни.
От 13 до 17 януари 2020 г. в „Център за почасово
предоставяне на услуги в домашна среда“ се проведе
обучение по проект „Патронажна грижа за възрастни
хора и лица с увреждания в община Генерал Тошево“,
процедура за безвъзмездна финансова помощ
BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни
хора и лица с увреждания – Компонент 2“ по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд
на Европейския съюз.

По подобие на редица други градове в България, от
нова година и децата на Генерал Тошево вече ще се
радват на страхотна площадка по безопасност на
движението. Съоръжението е много интересно по своята
форма и стил на проектиране и е едно от малкото
подобни в страната.
През месеца усилено се работи и по строителството на
новите гаражни клетки за пожарни автомобили.
Паралелно с тяхното изграждане се извършват и
дейности по енергийното обновяване на съществуващата
сграда на Пожарната служба. То се реализира по
спечелен от Общинска администрация проект за
въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 5
жилищни и 4 административни сгради. Целта е по-ниско
енергопотребление.
На 16 януари след проверка на приемателна комисия, в
експлоатация беше пусната изцяло обновената пътна
отсечка между селата Василево и Балканци. Пак в
средата на месеца бяха подадени и проектни
предложения до „Красива България“.
На 17 януари беше направена символична церемония
„първа копка“ по проект „Повишаване на енергийната
ефективност“ в сградата на Районен съд – Генерал
Тошево, ул. Опълченска №1 и многофамилни жилищни
сгради в гр. Генерал Тошево, с адреси: ул. ”Васил
Априлов” №4, ул. "Трети март" №6 и ул. "Трети март“
№38” финансиран по Оперативна програма „Региони в
растеж” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския фонд за регионално развитие. На
същия ден се проведе публичното обсъждане на
бюджета за 2020 г.
Между 24 и 26 януари на работно посещение в Генерал
Тошево пристигна кметът на град Болград Сергей
Димитриев, с когото беше подписано партньорско
споразумение преди сключването на договор по
съвместна оперативна програма за трансгранично
сътрудничество по Европейски инструмент за съседство
„Черноморски басейн 2014-2020“.
Община Генерал Тошево отбеляза празника Бабинден,
беше открита и изложба фотоси „Есенни хоризонти“ в
изложбената зала на НЧ „Светлина – 1941“, от втори
фотопленер в село Красен. На 23 януари се проведе
шести общински конкурс за рецитация на тема: „За да я

има България“. На 30 януари Генерал Тошево отбеляза
60-годишнината си от обявяването за град, а ден покъсно в залата на читалището концерт изнесе Фолклорен
ансамбъл „Родопа“.
Като предстоящо през месец февруари кметът
Валентин Димитров очерта следните моменти:
Между 3 и 5 февруари по Оперативна програма
„Предоставяне на индивидуални пакети хранителни
продукти 2017 – 2019 г.“ ще бъдат раздадени пакети на
крайно нуждаещи се жители на общината. На 5 февруари
ще се проведе Заседание на Общинския съвет с основна
точка приемане на Бюджет 2020. Пак на този ден
жителите и гостите на града ще се насладят на
спектакъла на „Нов театър НДК – София“ - „Майстори“
с участието на Елен Колева.
На 10 февруари ще бъде открита изложбата „147 г. от
гибелта на Апостола на свободата – Васил Левски“ на
РИМ – град Ловеч. На 14 февруари ще бъдат отбелязани
празниците „Трифон Зарезан” и „Свети Валентин“ по
населените места с различни събития. На 19 февруари
ще има Всенароден помен за Васил Левски –
Поклонение пред паметника на Васил Левски в града.
През месец февруари ще бъде представена книгата
„Земя на пеещите колелета 2“ с включени наградени
разкази от Втори национален литературен конкурс „Земя
на пеещите колелета“.
Ще продължи и хигиенизирането на селата и работата по
санирането на обществени сгради по ОП „Региони в
растеж 2014-2020“ и ще се проведат и отчетните
събирания по населени места за 2019 г.

