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Местно самоуправление

‘

Димитър

Доверието не се дава д
Истинска заетост ще има само тогава, когато разкриването на работн
в реалната икономика стане държавна политика, казва кметът
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Интервю на
Петрана СОМЛЕВА

 Господин Михайлов,
кои са основните характе-
ристики на община Генерал
Тошево и какви перспекти-
ви дават те за бъдещото
й развитие? С какви успехи
може да се похвали местна-
та власт за първата годи-
на от новия мандат?

- Община Генерал Тоше-
во заема площ от 980 хил.
дка, от които 800 хил. дка са
земеделски земи основно от
втора  и трета категория. Тук
се осъществява между 3 и
4% от  националното произ-
водство на пшеница, цареви-
ца и слънчоглед. Общо про-
изведената селскостопанска
продукция от зърнени и тех-
нически култури достига  до
400 хил. тона висококачест-
вена продукция, а близостта
до пристанищата и добрата
довеждаща инфраструктура
предопределя реализацията
й основно за износ. На тери-
торията на общината се на-
мира и най-големият научно-
производствен земеделски
институт, чиято селекция за-

ема основен дял в структура-
та на посевната площ на
пшеницата в страната. Тук са
и най-големите вместимости
за съхранение на зърно в
страната, в т.ч. и държавният
резерв.

Отиващата си вече 2012
г. определено можем да оце-
ним като успешна. Независи-
мо от продължителната суша
постигнатите добиви от
есенниците са много добри.
Задоволителни са и добиви-
те от слънчогледа и цареви-
цата, а изкупните цени са
най-приятната изненада за
земеделските производите-
ли, които ще осигуряват до-
ходи освен на тях, така и с
над 60 милиона лева рента
на собствениците на земя. В
общината плащането на рен-
та в размер на 80-100 лв. на
декар вече не е новина и
съответства на цените на зе-
меделските земи, които
надхвърлят в голямата си
част 1500 лв. на дка. Всичко
това провокира хората с
пари и идеи да инвестират в
земеделието. Затова негова-
та модернизация се развива
изключително бързо. Изгра-
диха се и продължават да се
изграждат нови модерни

бази за съхране-
ние на зърно, заку-
пува се най-мощна-
та съвременна зе-
меделска техника,
произвеждана в
Европейския съюз.
Влагат се семена и
се внедряват техно-
логии за растител-
на защита, продукт
на последната се-
лекция и агротех-
ника. Започна стро-
ителството на пър-
вите мощности за
преработка на сел-
скостопанска про-
дукция. Всичко това
се отразява благо-
приятно и на фи-
нансовото състоя-
ние на общината.
Разчетите са ни на-
правени така, че с
изключение на кри-
зисната 1997 г.
през всичките вече
19 години на наше-
то управление при-
ключваме бюджета
с излишъци. Неслу-
чайно с ПМС общи-
ната беше класи-
рана на 8 място от
всички 264 общини
в България за 2011
година.

 Какъв е по-

тенциалът на общината за
усвояване на еврофондове-
те? Какво е постигнато?
На реализирането на какви
проекти разчитате?

- Генерал Тошево е малка
община с ограничени ресур-
си в това число и кадрови.
Разчитаме на опита си, и
желанието на колегите, кои-
то освен с пряката си работа
разработват и управляват
проекти, независимо от това
какво ще получат за труда си.
Днес няма обществени сгра-
ди, благоустроени простран-
ства, асфалтирани улици и
пътища, на които да не пише
“Красива България”, “НДЕФ”,
“СИФ”, “ПРСР”, ”САПАРД”,
програма Трансгранично
сътрудничество, с помощта
на МОН, МС, Дирекция по ве-
роизповеданията и т.н. Нещо
повече, ние бяхме първата
община в България, която
успешно реализира проекти
по “ТГС България-Румъния” и
програма “Черно  море”, като
и двата проекта бяха презен-
тирани като примерни от
румънското Министерство на
регионалното развитие и ту-
ризма в гр. Разград и гр. Ки-
шинев. За изминалите две
години реализирахме проек-
ти с гр. Негру Вода, гр. Мур-
фатлар, Университета “Ови-
диус” гр. Констанца, Област-
на администрация Констанца.
Още три проекта по програ-
мата ТГС са одобрени и
очакваме покани за сключва-
не на договори. В момента по
ПРСР се изпълняват 2 проек-
та по мерки 321 и 322, стар-
тира и проект под егидата на
регионалното министерство
за изграждане на медицин-
ски център.

Най-важният за нас оба-
че ще бъде проектът за во-
ден цикъл, включващ доизг-
раждане на канализация на
Генерал Тошево, рехабили-
тация на улични водопрово-
ди, реконструкция и модер-
низация на ПСОВ. Отстране-
ни са и последните забележ-
ки по проекта и до средата
на декември ще бъде внесен
в МОСВ.

 Кое, господин Михай-
лов, от всичко постигнато
вие смятате за свой личен
успех?

- Най-важното нещо, кое-
то постигнахме през послед-
ните години, е новото отно-
шение на хората към това,
което ни заобикаля. Водени
от максимата, че средата
възпитава, ние започнахме
още от детските градини,
училищата, средата, в която

живеем и работим. Култура-
та на обитаване в тях благо-
дарение на педагозите и
родителите стана пример за
отношение към труда на дру-
гите. Тя формира навици на
поведение на децата и уче-
ниците както в училище, така
дори и в дома. И ако преди
години разрухата и ванда-
лизмът се приемаха за нещо
нормално, то днес ние виж-
даме наистина европейско
поведение към това, което ни
заобикаля. Грижата към
създаденото тук преди нас е
нещо, с което всички можем
да се гордеем, а това е га-
ранция, че трудът ни не оти-
ва напразно.

Хората ценят промяната,
настъпила особено в общин-
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‘ския център, в централната
градска част и всички изхо-
ди на града, където бяха под-
менени тротоарните настил-
ки, оформени бяха подходя-
щи цветни алеи с трайно озе-
леняване и подходящи
дървесни видове. Днес жите-
лите на Генерал Тошево се
разхождат в обновен град-
ски парк. Завършени бяха и
вече функционират в унисон
с парковата обстановка нова
многофункционална спортна
площадка с подходящо ос-
ветление, модерен плувен
басейн, съчетан със заведе-
ние за обществено хранене.
По линия на ПЧП беше
извършена реконструкция
на ЗОХ “Добруджански рай”,
както и почивната база на
общината в Шабла, където в
хотел “3 звезди” почиват де-
цата от общината, запла-
щайки 120 лв. за 10 дни,
обгрижвани от своите учи-
тели.

 За какво ви търсят
най-често хората?

- В община Генерал То-
шево живеят 17 000 души, от
които в града живеят по-мал-
ко от половината. Тук всички
се познаваме, още повече че

Паметникът на патрона
на града ген. Стефан Тошев

Бялата лястовица, символът на града
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р Михайлов:

даром
ни места

ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ е роден през 1951 г. в Гене-
рал Тошево. Завършил е Полувисшия железопътен
институт в София, а след това Висшия инсти-
тут за народно стопанство във Варна, специал-
ност икономика на промишлеността. Има завърше-
на и следдипломна квалификация по икономика и
управление на селското стопанство. Една година е
бил председател на временния изпълнителен коми-
тет на Общинския народен съвет. От 1991 до 1999
г. е кмет на общината. След това 4 години работи
в МБАЛ “Бялата лястовица”. От 2003 г. досега е
кмет на община Генерал Тошево. Женен с две деца
и двама внуци.

ИСКРИ ОТ МИНАЛОТО

работим заедно почти 20
години. При нас в общината
има свободен достъп не
само в приемното време.
Всъщност, работният ми ден
започва още в 6,30 часа.
След излизането от къщи
пресичам половината град.
По пътя си получавам от сво-
ите съграждани първите за-
дачи за деня. Хората са до-
бронамерени и често сами
предлагат помощта си. А ние
се чувстваме удовлетворени,
когато можем да решим про-
блемите им. За съжаление
трябва да кажа, че въпросът
с безработицата за нас ос-
тава все още нерешим. Про-
грамите за заетост са част
от мерките за ограничаване-
то на безработицата. В раз-

личните години общината е
назначавала между 300 и
700 души - по ОСПОЗ, озе-
ленители, полска охрана,
поддръжка пътища и т.н.
Включваме хора в програми
за обучение, преквалифика-
ция, разкриване на собствен
бизнес.

В проект към МРРБ изгра-
дихме бизнес зона за 4 млн.
лева с изнесена довеждаща
инфраструктура - път, ток,
газ, вода, канализация,
улично осветление.

Истинските стъпки за ре-
шаването на проблемите с
безработицата са все още
твърде плахи. Преди дни
стартира работа предприя-
тие за хляб и сладкарски
изделия, през юни 2013 г.
очакваме да се довърши из-
граждащият се мелничен
комплекс. Също през 2013 г.
ще стартира и изграждането
на няколко ветро парка за
почти 500 мw, в чийто строи-
телство също ще бъдат анга-
жирани хора, макар и вре-

менно. Истинска заетост оба-
че ще има само тогава, кога-
то разкриването на работни
места в реалната икономика
стане държавна политика.
Когато субсидирането на
зърнопроизводството се ог-
раничи, а се стимулира ре-
шително животновъдството,
екологичното земеделие,
зеленчукопроизводството,
лозарството и овощарство-
то, за което имаме тради-
ция, опит, база и природни
дадености.

 Как се отразиха в об-
щината негативните про-
цеси, произтичащи от ико-
номическата криза през по-
следните години. Кои сек-
тори бяха най-сериозно за-
сегнати?

- Негативните процеси,
произтичащи от икономиче-
ската криза, рефлектират
върху икономиката и цялост-
ното развитие във всички
български общини, незави-
симо от основните дейности,
залегнали в тях. Най-осеза-
телно те се проявяват от ви-
сокия ръст на безработица-
та, миграцията и застарява-
нето на населението. В годи-
ните на прехода и в близки-
те години бяха ликвидирани
много предприятия, а на тях-
но място не се създадоха
нови. В най-голяма степен
бяха засегнати малкият и
средният бизнес. При нас
бяха закрити такива пред-
приятия като “Месопром Им-
пекс”,”Завод за метален ам-
балаж”, Обувен цех Добрич,
Машиностроителен завод,
производствени цехове на
ТПК “Труд” и др. Това бяха
предприятия, които даваха
доходи на стотици работни-
ци и служители. За съжале-
ние вече са в историята. Ос-

Община Генерал Тошево е с богато историческо минало,
което обаче не е изцяло проучено. Въпреки това има реди-
ца обекти, които предизвикват подчертан интерес. По-важ-
ните от тях са:

 Филиповата кръчма в с. Красен, която е напълно ре-
ставрирана по проект “Красива България”. В нея често е
бил писателят Йордан Йовков, където е открил много от
прототипите на неповторимите си герои.

 Музеят на Йордан Йовков в с. Красен.Той е свързан
с живота и творчеството на писателя.

 Прогимназията на Йордан Йовков в с. Красен. На това
училище писателят е директор от 1909 до 1912 г. Тук е
работил и творил заедно с всепризнати народни просвети-
тели, като Ловчо Стоянов, Георги Вълчев, Екатерина Русе-
ва, Дочо Чернаев, Фроса Иванова, Мара Рафаилова и много
други. Голяма част от неговите колеги са и прототипи в
различни разкази и драми.

 Църквата в с. Красен. Тя е изградена през 1860 г. В
момента е изцяло възстановена и обслужва богомолци от
селото и околните села.

 Паметникът на Дора Габе в с. Дъбовик. В двора на
читалището е издигнат паметник на поетесата, която е ро-
дена в с. Дъбовик. Функционира мемориална композиция,
в която са съхранени много ръкописи и предмети, използ-
вани от поетесата през различни години от живота й.  В
национален мащаб се организира конкурс за млади поете-
си “Дора Габе”. Тази година в присъствието на генералния
руски консул Юрий Ал. Соловьов и кмета на община Гене-
рал Тошево г-н Димитър Михайлов  беше открита и плоча-
барелеф на бащата на Дора Габе Петър Габе. В същото
село се организира и Национален конкурс за млади музи-
канти и певци “Иван Георгиев”.

таналите предприятия огра-
ничиха производството,
съкратиха много работници.
Кризата в строителния
бранш сериозно засегна и
най-голямото предприятие в
общината - Керамичния за-
вод, което често изкарва ра-
ботниците си в неплатен от-
пуск.

 Земеделието е осно-
вен поминък за хората от
общината. Достатъчни ли
са инвестициите и квалифи-
цираните кадри в сектора?

- Земеделското производ-
ство в близките години ще
бъде изправено пред сери-
озни трудности в резултат на
глобалното затопляне и дру-
гите климатични промени.
Затова трябва още отсега да
се помисли как и под какви
форми да се инвестира в
него. Според земеделците
инвестициите, като изключим
зърнопроизводството, не са
достатъчни, защото освен в
модерна техника, трябва да
се инвестира и в нови произ-
водства и технологии, съот-
ветстващи на климатичните
промени и в подобряване
квалификацията предимно
на младите хора за правил-
ното прилагане на тези
технологии. В Генерал То-
шево имам Професионална
гимназия по земеделие, ко-
ято обучава на добро ниво
младежите, но реализация-
та им след завършване на
образованието трябва да
бъде предварително гаран-
тирана, с подкрепата не
само на местната власт, но
и на зърнопроизводителите,
животновъдите, собствени-
ците на преработвателни
предприятия.

 Бил сте председател
на Временния изпълните-
лен комитет на общината
и пет мандата кмет. На
какво се дължи успехът ви?

- Предвидимостта в дейст-
вията на администрацията,
както и воденето на откровен,
конструктивен и полезен ди-
алог с хората, ръководители-
те на фирми, синдикалните
организации  са в основата
на успехите ни през всичките
тези години. Доверието не е
нещо, което се дава даром.
За него трябва да се работи
усърдно и постоянно, напип-
вайки пулса на обществени-
те настроения. Една грешка
и всичко, което си градил с
годините, може да бъде
безвъзвратно загубено. Това
е съветът ми към хората, ко-
ито ще ме наследят в края на
този мандат.

ПОЧЕТНИ ГРАЖДАНИ
 1. Георги Парцалев, актьор
 2. Алберт Анжел, режисьор
 3. Бончо Генчев, футболист
 4. Пламен Паскалев, борец
 5. Иван Атанасов, поет
 6. Ст.л-т Йордан Тенчев, военен летец - посмъртно
 7. Кап. Венко Савов, военен летец - посмъртно
 8. Контраадмирал Пламен Манушев,

висш военноморски офицер
 9. Доротея Тончева, актриса
10. Стефан Мавродиев,актьор
11. Борис Бръмчийски, музикален педагог

 Мелницата в с. Изворово. Тук се е развило действието
на драмата “Албена”, която е сред най-добрите творчески
достижения на Йордан Йовков.

 Каралийският кайнак. От двата чучура блика ледено
студена и кристално чиста вода. Предстои районът да се
благоустрои и оборудва с нови съоръжения. Плочата на
чешмата е поставена през 1905 г. по инициатива на Йордан
Йовков и негови колеги. В с. Изворово има още една чеш-
ма, която е със скулптура на добруджанка. Предстои да се
каптира и изгради още една чешма в с. Изворово.

 Исторически музей град Генерал Тошево.
Музеят е създаден през 2006 г. като наследник и

продължител на музейните сбирки в община Генерал Тоше-
во. Във фондовете му се съхраняват  над 10 000 експоната,
които са част от културното наследство на Р България. Те
са представени в постоянните експозиции на музея в гр.
Генерал Тошево и в селата Дъбовик и Красен. Музейната
експозиция в общинския център проследява богатото ми-
нало на региона, както и живота на добруджанеца в края
на XIX век и началото на XX век. В двора е уреден и лапи-
дариум, в който особен интерес представляват тракийската
гробница и локомотивът от 1892 г.

Откриване на
барелеф на
Петър Габе

Филиповата кръчма

Фабрика за преработка на плодове

Общината


