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ИНЖ. ТОШКО ПЕТКОВ:

Основната ни цел
е запазване на
финансова стабилност
Стремежът ни е привличане на средства от ЕФ с
професионално подготвени проекти, казва кметът

ОБЩИНАОБЩИНАОБЩИНАОБЩИНАОБЩИНАОБЩИНАОБЩИНАОБЩИНАОБЩИНАОБЩИНАОБЩИНАОБЩИНАОБЩИНАОБЩИНАОБЩИНАОБЩИНАОБЩИНАОБЩИНАОБЩИНАОБЩИНАОБЩИНАОБЩИНАОБЩИНАОБЩИНАОБЩИНАОБЩИНАОБЩИНАОБЩИНАОБЩИНАОБЩИНА

 Г-н Петков, кои са ос-
новните приоритети, на ко-
ито заложихте в предизбор-
ната си програма, и какво
обещахте на хората от об-
щина Добричка? Какво
изпълнихте за тези 8 месе-
ца, откакто сте на кмет-
ския стол, и какво още
трябва да изпълните, за да
оправдаете доверието, кое-
то те ви гласуваха?

- Поех отговорността да
работя в името на достойното
развитие на община Добрич-
ка, с ясното съзнание за
високите обществени очаква-
ния. Основните цели и при-
оритети от предизборната ми
платформа заложихме и при
изготвянето на Програмата за
управление на община Доб-
ричка през мандат 2015-2019
г. Акцентирахме върху необ-
ходимостта от общи усилия,
насочени към постигане на
желаните резултати в различ-
ните направления на общест-
вено-политическия живот. За-
едно със служителите в об-
щинската администрация,
кметовете и кметските наме-
стници на населените места
и с подкрепата на общински-
те съветници имаме големия
шанс да се справим с преч-
ките и трудностите. Основна-
та ни цел е насочена към
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запазване на финансовата
устойчивост на общината
през целия мандат чрез пови-
шаване на събираемостта на
приходите. Стремежът ни е
привличане на средства от
европейските фондове с про-
фесионално подготвени про-
екти. И не само това - можем
заедно да работим за реали-
зиране на основните цели на
програмата, а именно - пости-
гане на балансиран икономи-
чески растеж, за да бъдем
динамично развиваща се об-
щина, подобряване на каче-
ството на живот в населени-
те места и повишаване на
нивото на заетост. Чака ни
много работа, свързана с
развитието на местната ико-
номика чрез обособяване на
няколко индустриални зони,
подобряване на инфраструк-
турата, стимулиране на биз-
неса и особено на младите
предприемачи в областта на
земеделието, което е осно-
вен отрасъл на икономиката
в нашата община. Имаме зна-
чителен потенциал за разви-
тие на туризма и сме повече
от длъжни да популяризира-
ме местните туристически
ресурси. Ще заложим на уси-
лията за основен ремонт и
текущо поддържане на об-
щинската пътна мрежа. Се-
риозни предизвикателства ни
очакват и в областта на водо-
снабдяването, системата за
сметосъбиране и др.

Въпреки краткия период
от 7-8 месеца, откакто съм на
кметския стол, може да се
похвалим и с конкретни по-
стижения в различните ас-
пекти на управлението на
общината. В края на декем-
ври 2015 г. приключи проектът
“Равен шанс за всички деца
в община Добричка”, финан-
сиран със заем от Световна-
та банка. Осигуреният ком-
плекс от услуги имаше за
цел да се преодолее социал-
ната изолация на децата по-
ради бедност или увреждане,
да се повишат здравната
култура и родителският капа-
цитет. Над 700 деца и се-

мейства бяха обхванати в
дейностите по този проект.
Във връзка с необходимост-
та от дългосрочна подкрепа
на децата и семействата в
неравностойно положение до
стартирането на новия про-
ект по ОП “Развитие на чо-
вешките ресурси” Центърът за
ранна интервенция на увреж-
дания  продължава предоста-
вянето на услугата “Ранна ин-
тервенция на децата с ув-

реждания”, който се финанси-
ра от бюджета на община-
та.Община Добричка ще
продължи проекта “Услуги за
ранно детско развитие” с фи-
нансовата подкрепа на ОП
“Развитие на човешките ре-
сурси” на стойност 588 000
лв. за директно предоставяне
на безвъзмездна помощ. Фи-
нансирането по проекта е одо-
брено.

Обещах на хората от об-
щината, че първата година на
мандата ще бъде година за
проектиране,това вече е
изпълнено. Към момента се
подготвят общо 5 проекта: за
рехабилитация на общински
пътища - 2, за асфалтиране
на улици в 41 населените
места - също 2, и за рехаби-
литация на водопроводната
мрежа в с. Плачидол и части
от селата Бранище и Стефа-
ново - 1 проект. Ако бъдем
одобрени в общината ще вля-
зат близо 10млн.евро инвес-
тиции от европейските фон-
дове.

 Поминъкът на хората
тук от векове е свързан със
земеделието, съсредоточен
предимно в земеделски коо-
перации, арендатори, част-
ни земеделски стопани. Тук
и средните добиви от кул-
турите са най-високи в

страната. Имайки предвид,
че сте важен за страната
земеделски регион, какви са
пораженията от изсипали-
те се дъждове и градушки
през пролетта и какви доби-
ви очаквате за тази година
в сравнение с предходната?

- И нашите села не бяха
подминати от пролетните
дъждове и градушки. Но за
наш късмет имаше само ло-
кални градушки и порои, кои-
то доведоха до полягане на
посевите от пшеница и ече-
мик, но без сериозни пораже-
ния. Засегната беше по-скоро
инфраструктурата в община-
та - улици,водостоци, частни
имоти и др. Що се отнася до
очакваните добиви,особено за
пролетните култури - слънчог-
лед и царевица,очакваме по-
високи добиви в сравнение с
предходната година. По-добра
реколта и с добро качество се
очаква и от пшеницата и ече-
мика, макар и с по-висока
себестойност на зърното пред-
вид завишените разходи за
борба с болести и неприятели.
Но точните сметки ще се
получат, когато реколтата се
прибере.

 Успявате ли да при-
влечете младите хора в дей-
ностите на общината?

- С удовлетворение мога
да споделя един положителен
факт - община Добричка бе
одобрена по процедура за
безвъзмездна финансова по-
мощ за обучения и заетост на
младите хора. В началото на
т.г.сключихме договор в Аген-
цията по заетостта за финан-
сиране на проект на стойност
411 000 лв. Към момента са
назначени 125 души на
длъжност “общ работник” в на-
селените места в общината и
3-ма души на други длъжнос-
ти в общинската администра-
ция. Назначени са и 38 лица
като техни наставници.По на-
ционална програма “Активира-
не на неактивни лица” след
проведен конкурс е назначен
“младежки медиатор”, както и
трима здравни медиатори в
три села.

 Проблемът с безрабо-
тицата съществува ли в об-
щина Добричка и как се спра-
вяте с него?

- Средната безработица за
страната в момента е 8,7%.
Към края на м.май 2016 г.
регистрираната безработица
в община Добричка е 9,22%,
т.е. нивото ни е малко по-
високо от средното за стра-
ната. Един от начините за
осигуряване на работа е чрез
включване в програмите на
Агенцията по заетостта за
наемане на безработни лица.
Към момента, както вече спо-
менах, имаме наети 128 мла-
дежи по схема “Обучение и
заетост на младите хора” по
ОП “Развитие на човешките
ресурси”. Общината ще се
включи и при стартиране на
нови схеми за обхващане на
лица и от други категории.

Обикновено през летните
месеци безработицата нама-

Инж. ТОШКО ПЕТКОВ е кмет първи мандат на
община Добричка. Роден е през 1957 г. в с. Рилци,
сега квартал на Добрич. Семеен, с дъщеря и син.
Завършил е две висши образования - машинен
инженер във ВТУ “Ангел Кънчев”- Русе, и стопан-
ско управление в София. Започва работа в РК на
Комсомола като завеждащ отдел “Организацио-
нен”. По-късно е избран за първи секретар.
Професионалната му реализация преминава в
селското стопанство като главен инженер на
Комплексната бригада в с. Карапелит, зам.-предсе-
дател и инженер по експлоатация на машинно-
тракторния парк в ТКЗС с. Владимирово, главен
инженер в ПТК “Главан” в с. Гешаново. В продълже-
ние на 14 години е секретар на община Добричка
и повече от 3 години е зам.-кмет на община-
та.Бил е общински съветник през мандат 1991-
1995 г. От ноември 2015 г. и до момента е кмет
на община Добричка, избран с листата на БСП.
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ƒÛ„Ë ÚÂÍÒÚÓ‚Â ÓÚ ‡‚ÚÓ‡ Ì‡: www.ivoatanasov.info

Â ÔÂÍ‡ÚÂÌ‡, ÌÓ ÌÂ ÒÂ Á‡·ÂÎˇÁ‚‡ ÌËÚÓ Â‰ËÌ ÔËÁÌ‡Í ‰‡ Â
Ú‡Í‡. ÕËÍÓÈ ÌÂ Ë‰‚‡ ÌÂ Ò‡ÏÓ ‰‡ ÒÂ ËÁ‚ËÌË, ÌÓ Ë ‰ÓË ‰‡
Í‡ÊÂ ÍÓÈ Ò‡ÏÓÎÂÚ Â ‡ÁÚÓ‚‡ÂÌ Ë ÍÓÈ - ÌÂ. œÓ ÛÂ‰·‡Ú‡ ÔÂÁ
‰ÂÒÂÚ ÏËÌÛÚË „˙ÏË ‚ÒÂ ÔÓ-‰‡ÁÌÂ˘ÓÚÓ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ, ˜Â
ÔÓ‡‰Ë ÒËÌ‰ËÍ‡ÎÌË ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ - ‰‡, ‚˙ÁÏÓÊÌÓ
·ËÎÓ - ·‡„‡Ê˙Ú ‰‡ Á‡Í˙ÒÌÂÂ. œÂ‰Î‡„‡Ú ÚË ‰‡ ÔÓÒÓ˜Ë¯ ‡‰ÂÒ,
Ì‡ ÍÓÈÚÓ ‰‡ ÚË „Ó ‰ÓÌÂÒ‡Ú. ÕÓ Í‡Í ‰‡ ÔÓÔ˙ÎÌË¯ ÙÓÏÛÎˇ‡,
Í‡ÚÓ „ÎÂ‰‡¯ ÒÚÓÚËˆË ÍÛÙ‡Ë ÓÚ ÔÂ‰Ë¯ÌË ÔÓÎÂÚË, Ì‡ÚÛÔ‡-
ÌË ‚ Á‡Î‡Ú‡? ŸÂ ËÏ Úˇ·‚‡ ÔÓÌÂ ÒÂ‰ÏËˆ‡ ‰‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ˇÚ ÍÓÈ
·‡„‡Ê Ì‡ ÍÓ„Ó Â Ë Ì‡È-‚ÂÓˇÚÌÓ ˘Â „Ó ‰ÓÒÚ‡‚ˇÚ Ì‡ ÔÓÒÓ˜Â-
ÌËˇ ‡‰ÂÒ, ÍÓ„‡ÚÓ ‚Â˜Â ÒË ÒÂ ‚˙Ì‡Î ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ÒË. ¿ Ë
‚˙ÚÂ Ò‡ ‚ÒË˜ÍËÚÂ ÚË ‰ÂıË, ˜Â Ë ÎÂÍ‡ÒÚ‚‡Ú‡, ·ÂÁ ÍÓËÚÓ ÒË
Á‡ÌËÍ˙‰Â. ÕˇÏ‡¯ ‰Û„ ‚‡Ë‡ÌÚ, ÓÒ‚ÂÌ ‰‡ ˜‡Í‡¯. ¿ ÍÓ„‡ÚÓ Ì‡
‰ÂÒÂÚËˇ ˜‡Ò ÎÂÌÚ‡Ú‡ ÒÂ Á‡‰‚ËÊ‚‡, ÔÂ„˙˘‡¯ Ò˙Ì‡Ó‰ÌË-
ˆËÚÂ ÒË „ÓÂ˘Ó, ÒˇÍ‡¯ ‚ ˙ˆÂÚÂ ÚË ‚Â˜Â Â ÌÂ ·‡„‡Ê˙Ú, ‡
Â‚ÓÔÂÈÒÍ‡Ú‡ ÚËÚÎ‡ ÔÓ ÙÛÚ·ÓÎ.

ƒÓ·Â ‰Â, ÚÓ‚‡ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ÒÎÛ˜Ë Ì‡‚ÒˇÍ˙‰Â. ÕÓ ‡ÍÓ
ÒÚ‡ÌÂ ‚ —ÓÙËˇ, ˘Â Â Ô˙ÎÌÓ Ò ÏÂ‰ËË, ˘Â ÒÂ ‡ÁÏÂÌˇÚ „ÌÂ‚ÌË
ÔÓ„ÎÂ‰Ë Ë ‰ÂˆË·ÂÎÌË ÂÔÎËÍË, ˘Â ·˙‰Â Ò˙·Û‰ÂÌ ÏËÌËÒÚ˙˙Ú
Ë ˘Â ÏÛ ÒÂ Ú˙ÒË Ó·ˇÒÌÂÌËÂ, ‡ ÏÓÊÂ Ë ÔÂÏËÂ˙Ú Ì‡ Í‡Í‡
‰‡ ‰ÓÈ‰Â. ŒÒÓ·ÂÌÓ Í‡ÚÓ ÒÂ ÁÌ‡Â, ˜Â Ì‡ÒÍÓÓ ‰ÓË ÔÂÍ‡ÚË
Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌ‡ ÔÓ˙˜Í‡ ÔÓ ‚ÓÎˇÚ‡ Ì‡ ˜ËÒÚ‡˜ÍËÚÂ ÓÚ ‡ÂÓ„‡‡-
Ú‡. ¿ ‚ ÒÚÓÎËˆ‡Ú‡ Ì‡ ≈— ÌËÍÓÈ ÌÂ Í‡Á‚‡ „˙Í. ÕÂ ÏÛ ÏËÌ‡‚‡
ÔÂÁ ÛÏ‡, ˜Â ÛÔ‡‚‡Ú‡ Ì‡ ì«‡‚ÂÌÚÂÏî ÏÓÊÂ ‰‡ ÔÓ‰ıÓ‰Ë ÔÓ-
„˙‚Í‡‚Ó. œÓÔ˙Î‚‡ ÙÓÏÛÎˇ‡ Ë Á‡ÏËÌ‡‚‡ ‰‡ ÒË ˜‡Í‡ ÍÛÙ‡-
ËÚÂ ‚Í˙˘Ë - ‰ÂÌ, ‰‚‡, ÔÂÚ, ‰ÂÒÂÚ.  Ó„‡ÚÓ ‰ÓÈ‰‡Ú, ÚÓ„‡‚‡.
¬ Á‡Î‡Ú‡ Á‡ ÔËÒÚË„‡˘Ë Â ÚËıÓ, Ò˙˘Ó Í‡ÚÓ ‚ ËÁ‚ÂÒÚÌ‡
·ÂÎËÌÒÍ‡ ÍÎËÌËÍ‡, ‚ ÍÓˇÚÓ ÎÂÍ‡ËÚÂ Ò‡ ÔÓ˜ÚË ˜Û‰ÓÚ‚ÓˆË,
ÌÓ ‰ÓÍ‡ÚÓ ÒÚË„Ì‡Ú ‰Ó Úˇı, ıÓ‡Ú‡ ÔÂÏ‡Îˇ‚‡Ú ‰˙Î„Ë ˜‡ÒÓ‚Â
Ì‡ ÓÔ‡¯Í‡. ÕËÍÓÈ ÌÂ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ „Î‡Ò, Í‡ÏÓ ÎË ‰‡ Ì‡ÒÚÓˇ‚‡
Á‡ ÔÓ-‰Ó·‡ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇ, ÍÓˇÚÓ ‰‡ ÌÂ Ô‡‚Ë ˜‡Í‡ÌÂÚÓ ÚÓÎ-
ÍÓ‚‡ ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ Ë Ó·Ë‰ÌÓ. ¬ÔÓ˜ÂÏ, ÚÂ ÌÂ „Ó ÒÏˇÚ‡Ú Á‡
Ó·Ë‰ÌÓ, ËÌ‡˜Â Ì‡‚ˇÌÓ ·Ëı‡ Â‡„Ë‡ÎË. ÕÂ Â‡„Ë‡Ú Ë ‚
Ú˙„Ó‚ÒÍËÚÂ ‚ÂË„Ë, ˜ËËÚÓ ÍÎÓÌÓ‚Â Û Ì‡Ò Á‡ÒÚ‡‚ˇÚ ÒÎÛÊË-
ÚÂÎËÚÂ, Ë ÚÓ Á‡ ÌËÍ‡Í‚Ë Ô‡Ë, ‰‡ Ô‡‚ˇÚ ÔÓ ÒÚÓ ÌÂ˘‡ Â‰-
ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ - ÓÚ ‰ÓÒ‡‰ÌËˇ ‚˙ÔÓÒ ‰‡ÎË ÒÏÂ ‰Ó‚ÓÎÌË ÓÚ
ÔÓÍÛÔÍ‡Ú‡ ‰Ó ÔÂ‰Î‡„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ·ËÎÂÚ˜ÂÚ‡ ÓÚ ÎÓÚ‡ËˇÚ‡. ¿ ‚
Ò˙˘ËÚÂ ÒÛÔÂÏ‡ÍÂÚË Ì‡ «‡Ô‡‰ ÏÓÊÂ ‰‡ ‚Ë‰ËÚÂ Í‡ÒËÂÍËÚÂ
ÌÂ ÔÓÒÚÓ ‰‡ ÒÂ ·‡‚ˇÚ, ÌÓ Ë ‰‡ ÒÂ ÚÛÚÍ‡Ú, ˜Â Ë ‰‡ „Ó‚ÓˇÚ
ÔÓÏÂÊ‰Û ÒË. » ‚˙ÔÂÍË ÚÓ‚‡ Ì‡ ÓÔ‡¯ÍËÚÂ ÌËÍÓÈ ÌÂ ÌÂ‚ÌË-
˜Ë, ÌÓ ÌÂ Á‡˘ÓÚÓ ÌÂ Á‡·ÂÎˇÁ‚‡ ÏÓÚ‡ÂÌÂÚÓ, ‡ Ú˙È Í‡ÚÓ Â
Ò‚ËÍÌ‡Î ‰‡ ÒÂ ÔËÏËˇ‚‡ Ò ÌÂ„Ó. » ÌÂ Ò‡ÏÓ Ò ÌÂ„Ó.

Õ‡ 11 Ï‡È 1988 „. ≈‚„ÂÌËÈ ≈‚ÚÛ¯ÂÌÍÓ ÔÛ·ÎËÍÛ‚‡ ‚ ìÀË-
ÚÂ‡ÚÛÌ‡ˇ „‡ÁÂÚ‡î ÒÚ‡ÚËˇ Ò ÌÂÓ·Ë˜‡ÈÌÓÚÓ Á‡„Î‡‚ËÂ ìœË-
ÚÂÔÂÎÓÒÚ¸î. “‡ÁË ‰ÛÏ‡ ÎËÔÒ‚‡ ‚ Â˜ÌËÍ‡ Ì‡ ¬Î‡‰ËÏË ƒ‡Î,
ÌÓ ÏÌÓ„Ó ‰Ó·Â ÓÚ‡Áˇ‚‡ ‚ÒÂÓ·˘ÓÚÓ ÔËÏËÂÌËÂ, ‰Ó‚ÂÎÓ
‰ÓÚ‡Ï ‰ÓË „ÓÎÂÏËˇÚ ÔÓÂÚ ‰‡ ÒÂ ‡‰‚‡ Ì‡ ÔÓ‰‡ÂÌËˇ ÏÛ Á‡
œ˙‚Ë Ï‡È Ô‡ÍÂÚ Ò ÔÓ˜ÚË ËÁ˜ÂÁÌ‡Î‡Ú‡ ÚÓ„‡‚‡ Á‡ı‡. » ÚÓ Ì‡
71-‚‡Ú‡ „Ó‰ËÌ‡ Ì‡ Ò˙‚ÂÚÒÍ‡Ú‡ ‚Î‡ÒÚ Ë ‚ ÔÂÚÓÚÓ ‰ÂÒÂÚËÎÂÚËÂ
ÒÎÂ‰ ‚ÓÈÌ‡Ú‡. ¬ ÛÒÎÓ‚ËˇÚ‡ Ì‡ Ì‡È-ÔÓ„ÂÒË‚ÌËˇ ÒÚÓÈ, Í‡ÍÚÓ
ÒÂ ÒÏˇÚ‡¯Â ‚ ÓÌÓ‚‡ ‚ÂÏÂ. ÕÂ ÔÓÒÚÓ ‚ ÓÚÒ˙ÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡
Â‡ÍˆËˇ ‚ ÏËÎËÓÌËÚÂ ÔÓ‰Ó·ÌË ÒÎÛ˜‡Ë, ‡ ‚ ÔÓ‚ÒÂÏÂÒÚÌ‡Ú‡
ìÔËÚÂÔÂÎÓÒÚ¸î ‡‚ÚÓ˙Ú ‚ËÊ‰‡ ÔË˜ËÌ‡Ú‡ Á‡ ÔÂ‚˙˘‡ÌÂÚÓ
Ì‡ ‚ÒÂÍË‰ÌÂ‚ÌËˇ ·ËÚ ‚ ·ÂÁ‰Ì‡ ÓÚ ÛÌËÊÂÌËˇ.

ŒÚ ‰ÂÒÂÚ Ë ‰ÓË ÓÚ ÒÚÓ ‡ÁÓ˜‡Ó‚‡ÌËˇ Í‡ÚÓ ÚÓ‚‡ Ì‡
ì«‡‚ÂÌÚÂÏî ÌÂ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ Ô‡‚ˇÚ ÒÂËÓÁÌË Ó·Ó·˘ÂÌËˇ. ÕÓ
Ë ·ÂÁ Úˇı ÒÂ ‚ËÊ‰‡, ˜Â Ë ‚ —Ú‡‡ ≈‚ÓÔ‡ ÒÂ ¯ËË Ò‚ÓÂÓ·-
‡ÁÌ‡ ìÔËÚÂÔÂÎÓÒÚ¸î. ¬ ÌˇÍÓ„‡¯ÌËˇ ———– ÔËÏËÂÌËÂÚÓ
ÒÂ Ó·ÛÒÎ‡‚ˇ¯Â Í‡ÍÚÓ ÓÚ ÔÓÒÚÓˇÌÌËˇ ‰ÂÙËˆËÚ Ì‡ Â‰ÌÓ ËÎË
‰Û„Ó, Ú‡Í‡ Ë ÓÚ ÌÂ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ ÒËÚÛ‡ˆËˇÚ‡ ‰‡ ·˙‰Â ÔÓ‰Ó-
·ÂÌ‡ Ò ËÌËˆË‡ÚË‚‡ ÓÚ‰ÓÎÛ. ŒÍ‡Á‚‡ ÒÂ, ˜Â Ò‚ËÍ‚‡ÌÂÚÓ Ò
ÓÌÓ‚‡, Ò ÍÓÂÚÓ ÌÂ ·Ë‚‡, Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ Ë ÔË ‚ËÒÓÍÓ ÌË‚Ó Ì‡
ÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂ.  Ó„‡ÚÓ ÎË˜ÌÓÚÓ ÚË ·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜ËÂ Â ÓÒË„ÛÂÌÓ,
ÌÂ ÚË ÒÂ ‚ÎËÁ‡ ‚ ÍÓÌÙÎËÍÚË ÓÚ ÚËÔ‡ Ì‡ ì«‡˘Ó ˘Â ÏÂ ˆ‡Í‡
ÚÓÈ ÏÂÌÂ Ò ÚÓÔÎ‡ ·Ë‡?î ÕËÚÓ Ô˙Í ÚË ÒÂ ÏËÒÎË Í‡Í‚Ó ˘Â
ÒÚ‡ÌÂ Ò˙Ò ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ÚË ÒÎÂ‰ ‰ÂÒÂÚ „Ó‰ËÌË ËÎË ÒÎÂ‰ ‚ÂÍ.

“Ó‚‡ ÏÓÊÂ ‰‡ ËÁ„ÎÂÊ‰‡ ÌÂÛ·Â‰ËÚÂÎÌÓ ÔË ÌÂÒÚËı‚‡˘Ë-
ÚÂ ÔÓÚÂÒÚË ‚˙‚ ‘‡ÌˆËˇ Ë ÔË ÚÓÍÛ-˘Ó „Î‡ÒÛ‚‡ÌËˇ ì¡ÂÍ-
ÁËÚî. ÕÓ Ò‡ÏÓ Ì‡ Ô˙‚ ÔÓ„ÎÂ‰. «‡˘ÓÚÓ ‚˙ÎÌÂÌËˇÚ‡ ÌÂ Ò‡
ÔËÏÂÌÓ ÔÓÚË‚ Ì‡ıÎÛ‚‡ÌÂÚÓ ‚ ≈— Ì‡ ıÓ‡, ÍÓËÚÓ ÌˇÏ‡Ú
ÌËÍ‡Í‚Ó Ì‡ÏÂÂÌËÂ ‰‡ ÒÂ ËÌÚÂ„Ë‡Ú, ‡ ‰˙Ê‡Ú ‰‡ ÔÂÌÂÒ‡Ú
Ë Ì‡ÎÓÊ‡Ú ÚÛÍ Ò‚ÓËÚÂ Ô‡‚ËÎ‡. ‘‡ÌˆÛÁËÚÂ ÒÍ‡˜‡Ú ÌÂ Á‡‡-
‰Ë ËÒÍ‡ ‰‡ ÒÂ ÒÎÛ˜Ë ÌÂ˘Ó ÎÓ¯Ó Ì‡ Ì‡ˆËˇÚ‡ ‚ ÔÂÒÔÂÍÚË‚‡,
‡ ÒÂ˘Û ÔÓÏÂÌË ‚ ÚÛ‰Ó‚ÓÚÓ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎÒÚ‚Ó, Á‡Òˇ„‡˘Ë
„Ë ÎË˜ÌÓ Ë ÒÂ„‡. √Î‡ÒÛ‚‡ÎËÚÂ ÔÓÚË‚ ˜ÎÂÌÒÚ‚ÓÚÓ ‚ ≈— ·Ë-
Ú‡ÌˆË Ò˙˘Ó Ò‡ Á‡„ËÊÂÌË ÌÂ Á‡ ÓÌÓ‚‡, ÍÓÂÚÓ Á‡ÒÚ‡¯‡‚‡
‚ÂÍÓ‚ÌËÚÂ ËÏ Ú‡‰ËˆËË Ë ÍÛÎÚÛ‡, ‡ ÓÚ ÒÚ‡ı ÌˇÍÓÈ ‰‡ ÌÂ
ËÏ ‚ÁÂÏÂ ‡·ÓÚÌËÚÂ ÏÂÒÚ‡. »Ì‡˜Â Ò‡ Ò˙„Î‡ÒÌË Ô‡ÍËÒÚ‡ÌÂˆ
‰‡ ËÏ Â ÍÏÂÚ Ì‡ ÀÓÌ‰ÓÌ.

≈ÚÓ Í‡Í ‰ÓË ì¡ÂÍÁËÚ˙Úî ÌÂ ‡Á·Ë Á‡Ô‡‰Ì‡Ú‡  ìÔËÚÂ-
ÔÂÎÓÒÚ¸î. —‡ÏÓ ˇ ÔÓÔÛÍ‡, ÍÓÎÍÓÚÓ ÓÌÂÁË, ÍÓËÚÓ ÒÂ ‚˙ÁÔÓÎÁ-
‚‡Ú ÓÚ ÌÂˇ, ‰‡ ÒË Ì‡Ô‡‚ˇÚ ‡ÁÛÁÌ‡‚‡ÌÂ Ò ·ÓÈ.

ÌÓ„ÓÒÚ‡‰‡ÎÌ‡Ú‡ ‡Â-
Ó„‡‡ ì«‡‚ÂÌÚÂÏî ‚
¡˛ÍÒÂÎ. —‡ÏÓÎÂÚ˙Ú ÚË
ÔËÒÚË„‡ Ò ‰‚‡ ˜‡Ò‡

Á‡Í˙ÒÌÂÌËÂ, ÌÓ Ó˘Â ÌÂ ÁÌ‡Â¯, ˜Â
ÚÓ‚‡ Â ·ˇÎ Í‡ı˙. √ÓÎˇÏÓÚÓ ˜‡Í‡-
ÌÂ ‚Ò˙˘ÌÓÒÚ ˘Â ·˙‰Â Á‡ ·‡„‡Ê‡.
’‡ÓÒ˙Ú Â Ô˙ÎÂÌ. “ÓÎÍÓ‚‡ ÔÓÎÂÚË
ÔÂ‰Ë Ú‚Óˇ ÌÂ Ò‡ Ó·ÒÎÛÊÂÌË, ˜Â
ÏÓÌËÚÓËÚÂ Ì‡ ÓÒÂÏÚÂ ÎÂÌÚË ÓÚ-
‰‡‚Ì‡ Ò‡ ÒÔÂÎË ‰‡ ‡ÍÚÛ‡ÎËÁË-
‡Ú ËÌÙÓÏ‡ˆËˇÚ‡. ÃÂ‰ËËÚÂ Ó˘Â
‚˜Â‡ Ò‡ Ò˙Ó·˘ËÎË, ˜Â ÒÚ‡˜Í‡Ú‡

М

лява поради включване на безра-
ботните в прибирането на рекол-
тата и сезонна работа в туристи-
ческите комплекси по Черномо-
рието.

 Кои са най-важните про-
блеми, с които се сблъсквате?
За какво най-често ви търсят
хората, какви са техните бол-
ки?

- Обикновено хората идват при
мен да търсят разрешение за
ежедневни проблеми от всякакво
естество - нередности от битов
характер, проблеми с инфраст-
руктурата, с имоти, с пасища, с
водоснабдяването, междусъсед-
ски проблеми и т.н. Някои пред-

лагат техен начин за справяне с
неуредиците. Други пък проявя-
ват активна гражданска позиция
и сигнализират за нарушения и
нередности. Но най-често хората
идват при мен, за да търсят ра-
бота. За съжаление не успявам
да помогна на всички. Няма сиг-
нал за проблем или нередност,
който да е останал без отговор и
предложение за разрешаване. Аз
и моят екип имаме обявени при-
емни дни за срещи с всеки, който
има желание за това. Динамика-
та на съвременния живот изиск-
ва от нас да сме по-близо до
хората и до техните проблеми,
идеи и предложения. Във връзка
с това предстои да въведем “Ден
на кметския екип” в населените
места, за да се срещнем с жите-
лите на общината и да чуем тех-
ния глас.

 Каква е вашата роля при
осъществяване на социалната
политика на общината?

- Част от дейностите в соци-
алната сфера са насочени към
подобряване на качеството на
живот на възрастните хора и
лицата с увреждания чрез раз-
ширяване на социалните услуги в
домашна среда. Спектърът на
тези услуги обхваща както еже-
дневни дейности вкъщи (като по-
мощ при хранене, обслужване,
помощ за излизане и придвижва-

не), така и предоставяне на днев-
ни и почасови услуги извън дома.
В края на февруари т.г. община
Добричка приключи проект “Под-
крепа за достоен живот”, в който
бяха обхванати 16 населени ме-
ста, с 16 потребители на услугата
и 16 лични асистенти. Стойността
на този проект е 138 000 лв. До
момента усвоените средства са
105 581,17 лв. Този месец ще
стартира Проект “Независим
живот”, който е продължение на
проекта “Подкрепа за достоен
живот”. Поставили сме си за цел
да увеличим  броя на потребите-
лите на Домашния социален па-
тронаж от 500 на 550, както и да
увеличим обхвата им с включва-
не на повече хора с увреждания.
За новата услуга през 2016-2017
г. по ОПРЧР, по схема “Незави-
сим живот”, ще се създаде
Център за почасово предоставя-
не на социални услуги в домаш-
на среда, предоставяна от личен
асистент, домашен помощник и
социален асистент. Проектът е
на стойност 499 656,37 лв. и срок
за изпълнение 20 месеца. Дейно-
стите по неговото изпълнение
вече стартираха. И през измина-
лия зимен сезон продължихме
услугата “Обществена трапеза-
рия”, финансирана от Фонд “Со-
циална закрила”, в която се пре-
доставяше топла храна на 100
социално слаби жители. В общи-
на Добричка работи Домашен со-
циален патронаж с изградени 13
центъра, които обслужват 50 на-
селени места.

Продължава общинската под-
крепа за дейностите на клубове-
те на пенсионера, предоставящи
възможности за общуване и со-
циален живот за старите хора.
Продължава работата по повиша-
ване на качеството на материал-
ната база и грижа в Дома за

възрастни хора с деменция в с.
Опанец.

Радвам се да споделя, че
имаме одобрен проект и пред-
стои сключване на договор с
наименование “Детска академия
за толерантност в община Доб-
ричка” по ОП “Наука и образова-
ние за интелигентен растеж”.
Проектното предложение ще до-
принесе за постигането на устой-
чиви резултати върху овладява-
нето на българския език, социа-
лизацията и интеркултурното об-
разование в рамките на 32 целод-
невни детски градини на терито-
рията в общината. Общата стой-
ност на проекта е 471 708 лв. и
срок на изпълнение 27 месеца.

 Какво, г-н Петков,е ваше-
то виждане за бъдещото разви-
тие на община Добричка?

- В общинския план за разви-
тие на община Добричка за новия
програмен период сме си постави-
ли амбициозни цели, които пред-
стои да решаваме. Те са свързани
с активиране на местния потенци-
ал за постигане на устойчиво раз-
витие и конкурентоспособност на
местната икономика и по-добро
качество на живот на местното
население. Пред нас стои предиз-
викателството да развием своите
предимства и да ги използваме за
отправна точка при решаването
на стоящите пред общината про-
блеми, затрудняващи нейното раз-
витие. Това значи да работим с
общи усилия за подобряване на
привлекателността на средата на
живот, подобряване на транспорт-
ната инфраструктура, диверсифи-
кация на местната икономика чрез
развитие на туризма, гарантиране
на обществен ред и сигурност,
стимулиране на преработвателна-
та промишленост и търговията,
приоритетно развитие на биоло-
гичното земеделие.

 Днес е празникът на об-
щина Добричка и се радвам,
че от вашия вестник се обръ-
щам към всички нейни жите-
ли с пожелание за здраве, ус-
пехи, богата житна реколта,
превърнати в реалност меч-
ти и очаквания за по-добър
живот! Убеден съм, че благо-
дарение на съвместните уси-
лия на общинската админис-
трация, общинския съвет,
институциите, бизнеса и на
енергията, инициативност-
та и волята на всички жите-
ли на общината ще постиг-
нем по-добро бъдеще и ще
продължим да отстояваме
авторитета и доброто име
на община Добричка.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
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