„Попитай кмета” в кв. Пастир
Ден преди 24 май и по повод казуса със замърсената вода в кв.
Пастир, през месец май инициативата „Попитай кмета“ се проведе
в кв. Пастир. Предвид ситуацията и желанието на местните жители
да чуят от първо лице какво всъщност се случи с водата им, кметът
на община Генерал Тошево бе кратък в обзора си изминаващия
пролетен месец. В него той акцентира на богатия културен
календар на общината и това, че все повече нови инициативи се
включват в него.
Това, на което градоначалникът обърна заслужено голямо
внимание обаче, бе казуса със замърсената вода. Валентин
Димитров направи пълна ретроспекция на проблема пред
жителите на квартала. От достигане на информацията до него в
четвъртък, 25 април, до практическото пускане на водата
единствено за стопански и битови нужди на 17 май. В
хронологичен ред кметът на общината разясни пред
присъстващите предприетите от страна на Общинска
администрация мерки за справяне с проблема, както и
отношението, което взеха РЗИ – Добрич, ВиК – Добрич, Окръжна
прокуратура – Добрич и МВР. За жалост, посочи той, липсата на
диалог между определени държавни институции доведе до там,
че близо 20 дни кварталът остана без вода. Това бе и причината да
поиска спешна среща с премиера на страната Бойко Борисов.
Благодарение на това още на следващия ден, в 11:00 часа преди
обяд, водата е тръгнала по чешмите в къщите на кв. Пастир. Няма
такъв прецедент в страната, допълни в обобщение Валентин
Димитров и изтъкна, че не пожелава на нито един свой колега
подобна ситуация, в която 300 жители да нямат достъп до вода за
елементарни нужди.
За предстоящият месец юни кметът отбеляза, че на дневен ред ще
бъде активната работа в стопанския отдел, в това число – работата
в сферата на общинска собственост, работа по Закона за
обществени поръчки, стартирането на строително- монтажните
работи, заложени в капиталовата програма на бюджет 2019.

Кметът отново акцентира върху събитията в културния календар
на общината, които по традиция през юни са много разнообразни.
Разбира се, най-значимите в този период на годината са Еньовски
събор родовете и традициите „Край язовир Дрян” и сборовете в
някои от големите тошевски села. Градоначалникът анонсира и
дейността на Лятна академия „Патиланци” и проявите,
предвидени за началото на месеца.
Най-очакваната част от срещата, а именно тази, в която
гражданите задават въпроси, за пореден път доказа, че Община
Генерал Тошево дава възможност гласът на всеки неин жител да
бъде чут, независимо дали се отправят критика или предложение.
Резонно, гражданите, живеещи в квартала, отправиха питания към
ръководството за това какви са възможностите след случилото
замърсяване на водата да бъде подменена част от
водопреносната мрежа. Кметът обясни, че подобен разход не е по
силите на Общината, тъй като касае изключително големи
средства, които няма как да се поемат от общинския бюджет.
Освен това хората засегнаха темата за качеството на водата, както
и засилване контрола от страна на отговорните институции към
мероприятията на земеделските стопани с препарати за
растителна защита. Валентин Димитров информира какво може
да се направи по тези наболели проблеми, но предупреди, че
Общинска администрация има по-скоро информираща функция,
отколкото контролна или регулаторна, които в случая се
изпълняват от държавни институции.
Допълнителни разисквания предизвикаха безстопанствените
кладенци в квартал Пастир, както и нехайното отношение на ВиК
към хидрантните кранове, които са жизненоважни при
възникнали извънредни ситуации и пожари.

