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Кандидатирам се за кмет на община Казанлък,
защото искам да живея в европейска община, с
равни улици и тротоари, чиста, светла и зелена.
С усмихнати хора с европейско самочувствие.
Защото знам, че мога да бъда добър стопанин на
общината, която никога не напуснах и която
истински обичам. Защото знам, че всички ние,
гражданите на общината, имаме потенциал и
възможност да трансформираме негативизма в
позитивизъм и да започнем промяната - СЕГА.
ВАСИЛ САМАРСКИ

НАДГРАЖДАНЕТО – основна характеристика на новото управление на
община Казанлък
По същество моето управление ще бъде управление на надграждането - чрез
реформи и промени.
Конституцията на Република България ясно и категорично очертава
правомощията на кмета на общината:
Чл. 139 – (1)
Орган на изпълнителната власт в общината е кметът. Той се
избира от населението или от общинския съвет за срок от четири години по ред,
определен
със
закон.
(2)
В своята дейност кметът се ръководи от закона, актовете на
общинския съвет и решенията на населението.
Законът за местно самоуправление и местна администрация /ЗМСМА/
конкретизира тези правомощия в детайли.
Мое дълбоко убеждение е, че работата на кмета на общината трябва да е
съобразена изключително със законите на страната и да е в синхрон с
политиката, водена от местния Общински съвет.
БАЗАТА ЗА НАДГРАЖДАНЕ е нормативно обезпечена от Общински съвет Казанлък
Встъпвайки в длъжност, ще приема община Казанлък с ясно очертана
национална законова рамка, която през последните години е съобразена изцяло
с присъединяването на България към ЕС. Всички закони, които прие Народното
събрание през последните пет години, определят точно задълженията и правата
на кметовете във всяка сфера на нашия живот.
Ще наследя вече приети от Общинския съвет в Казанлък стратегически планове,
програми и наредби, в чието обсъждане и приемане съм участвал лично, а
именно:
‐ Общински план за развитие: Казанлък 2007 г. – 2013 г., приет с Решение
№ 558/21.12.2006 г. на ОбС, в който ясно са очертани 6 приоритетни
сфери:
Приоритет 1: Създаване на условия за повишаване на ефективността и
конкурнетноспособността на икономиката в общината.
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Приоритет 2: Развитие на модерен аграрен сектор и хранително-вкусова
индустрия. Съживяване на селските райони.
Приоритет 3: Развитие и модернизация на инфраструктурата, управление на
отпадъците и опазване на околната и селищна среда.
Приоритет 4: Съхранение и социализация на културното и природно наследство,
развитие на устойчив туризъм.
Приоритет 5: Развитие на човешките ресурси, качествено образование и
социално сближаване.
Приоритет 6: Укрепване на институционалния и административен капацитет на
общината.
- Общинска стратегия за демографско развитие на община Казанлък 2008 г.
- 2020 г., приета с Решение № 828/24.04.2008 г. на ОбС
- Стратегия за управление и разпореждане с общинската собственост за
периода 2008 г. – 2013 г. на община Казанлък, приета с Решение №
159/23.04.2009 г. на ОбС
- Общинска стратегия по Десетилетие на ромското включване в Казанлък
2007 г. – 2013 г., приета с Решение № 92/27.11.2008 г.
- Общинска програма “Живот и реализация на младите хора в община
Казанлък”, приета с Решение № 790 от 23.10. 2007 г.
- Общинска програма за овладяване популацията на бездомните кучета,
приета с Решение № 23 от 25.09. 2008 г.
- Общинска Стратегия за развитие на социалните услуги в община Казанлък
- 2011 г. - 2016 г., чието приемане предстои, но документът вече е обсъден
и подготвен.
С 27 приети и действащи наредби, а именно: НАРЕДБА №1 за обществения ред
в община Казанлък; НАРЕДБА №2 за опазване на околната среда и
стопанисване територията на общината; НАРЕДБА №4 за опазване на
озеленените площи и дълготрайната дървесна и храстова растителност на
територията на Община Казанлък; НАРЕДБА №6 за провеждане на общо
събрание и референдум в община Казанлък; НАРЕДБА №7 за отглеждане на
животни в жилищната територия на община Казанлък; НАРЕДБА №8 за
разпространението на литература и аксесоари с еротично съдържание;
НАРЕДБА №11 за критериите, изискванията и реда за категоризиране на
заведенията за обществено хранене в Община Казанлък; НАРЕДБА №12 за
настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на
общински жилища на техните наематели и на други лица; НАРЕДБА №13 за
общинските пазари в община Казанлък; НАРЕДБА №14 за пожарната охрана на
територията на община Казанлък; НАРЕДБА №15 за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество; НАРЕДБА №18 за условията и реда за
предоставяне на общински концесии; НАРЕДБА №19 за общинските търговски
дружества, общинските предприятия и за реда за упражняване на правата на
собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества;
НАРЕДБА №20 за провеждане на конкурси за възлагане оценки на обекти
съгласно ЗППДОП и Наредбата за оценка на обектите, подлежащи на
приватизация; НАРЕДБА №21 за поставяне на преместваеми обекти за
търговски и други обслужващи дейности; НАРЕДБА №22 за рекламната дейност
на територията на община Казанлък; НАРЕДБА №23 за управление на
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отпадъците на територията на община Казанлък; НАРЕДБА №24 за изграждане
на общодостъпна среда в гр. Казанлък; НАРЕДБА №25 за гробищния парк на
територията на гр.Казанлък; НАРЕДБА № 26 за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община
Казанлък; НАРЕДБА №27 за символиката на община Казанлък, за именуване и
преименуване на обекти с общинско значение и за паметниците и другите
възпоменателни знаци на територията на община Казанлък; НАРЕДБА № 28 за
съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет; НАРЕДБА №29
за спазване на обществения ред при дейността на религиозните общности на
територията на община Казанлък; НАРЕДБА № 30 за движението на превозните
средства на територията на община Казанлък; НАРЕДБА № 31 за определяне
размера на местните данъци на територията на община Казанлък; НАРЕДБА №
32 за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или
премахване на строежи или части от тях на територията на Община Казанлък;
НАРЕДБА № 33 за управление на общинските пътища на територията на община
Казанлък.
През мандата предстои да бъде приет Общински план за развитие за периода
2013 г. – 2020 г. Работата по него ще започна от първите дни на 2012 година.
НАСЛЕДСТВОТО ОТ ДОСЕГАШНОТО УПРАВЛЕНИЕ на община Казанлък
накратко може да се изрази така:
Неясна задлъжнялост на общината /вероятно около 8 млн. лв./; отложени
плащания по договори за години напред; непрозрачно разходване на
средства от общинския бюджет; невярно представяне пред гражданите на
цифри и факти; никаква проектна готовност за кандидатстване по
Европейски програми.
ОСНОВНАТА ПРИЧИНА за това наследство е неизпълнението от страна на
кмета на общината на актовете на Общинския съвет
Нормативно община Казанлък е обезпечена от местния парламент, но големият
проблем в нейното развитие е прилагането на Наредбите и реалното
изпълнение от страна на кмета на общината на стратегическите планове и
програми. За три години досегашния кмет на общината не е изпълнил 77
решения на местния законодателен орган – Общинският съвет, които са от
съществено значение за различни сфери от живота на гражданите на община
Казанлък. За подробностите http://obs.kazanlak.bg/new/docs/Po_t_23_2932_2010.pdf
А точно в това се състои работата на един общински кмет - да организира
изпълнението на Законите на РБ и актовете на Общинския съвет и да
осъществява пряк контрол съвместно с ОбС по тяхното изпълнение.
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КОЕ ЩЕ Е РАЗЛИЧНОТО в работата на Община Казанлък в нормативно
отношение през следващите 4 години?
На първо място - за реализирането на моите управленски намерения ще
инициирам промени в някои подзаконови нормативни актове и ще предложа на
Общинския съвет да ги приеме.
По-горе очертах нормативната рамка, по която ще работя, защото тя е
основополагаща в работата на кмета на общината и дава ясен отговор на много
въпроси, които вълнуват гражданите на общината.
Трябва да е ясно, че тези нормативни документи са съществували и до днес, но
проблемът с тяхното прилагане е в начина и стила на работа на кмета на
общината.
ГАРАНТИРАМ, че ще създам добра организация по прилагането на
нормативните документи, с което реално ще реша голяма част от
съществуващите проблеми в община Казанлък.
Познавам проблемите в община Казанлък и знам пътя за тяхното
решаване.
Всички мои идеи, подробно развити и аргументирани като специфика на
проблемите, които трябва да бъдат решени, ще се съдържат в Програмата ми за
управление за развитието на община Казанлък през 2011 г.– 2015 г. , която се
приема от Общинския съвет след встъпване на кмета в длъжност – съгласно
ЗМСМА. Програмата ще разработя на база настоящия Управленски проект и
Платформата на БСП.
ПРИОРИТЕТИ, по които ще работя през следващия мандат
Много накратко и много точно те се съдържат в моето предизборно послание:
Тук ще има асфалт. Ще бъде светло, чисто и зелено.
Поемам социален ангажимент и ще положа специална грижа към:
Младите хора
Жените в активна възраст
Хората с увреждания
Пенсионерите
Европейските средства, външното финансиране и кредитиране, бюджетът на
общината, управлението на общинската собственост и публично-частното
партньорство ще бъдат източниците на финансиране.

5

ТУК ЩЕ ИМА АСФАЛТ. ЩЕ БЪДЕ СВЕТЛО, ЧИСТО И ЗЕЛЕНО.
1. Ще възложа разработката на нов Общ устройствен план, съобразен със
стратегическите цели на развитие на община Казанлък и след обсъждане
с населението на общината и бизнеса, ще предложа на Общинския съвет
да го обсъди и приеме.
2. Ще възложа разработката за цялостно планиране на инфраструктурата
в община Казанлък – улици, подземни комуникации /ВиК, газ,
телекомуникационна мрежа, ел. мрежа и др./, видеонаблюдение,
регулиране на движението, осветление, тротоари, предблокови и
междублокови пространства и др.
3. След това ще разработя конкретна и ясна програма /със срокове и
финансиране/ за цялостна реконструкция и ремонт на съществуващата
пътна мрежа и тротоари и изграждане на нова. Ремонтните дейности ще
организирам едновременно и пропорционално в града и населените места
в общината по график, приет от Общинския съвет.
Тези три ясни стъпки ще дадат отговор на всички наболели и неотложни
въпроси, свързани със средата, в която живеем - в градовете и селата, и всеки
ще бъде наясно кога и как ще бъдат решени въпросите с асфалтирането, ВиК,
газификацията, осветлението, озеленяването, парковете, паркоместата,
спортните
и
детските
площадки
и
др.
За този
огромен обем от работа е необходима изключително добра
организация. Но, ако всичко това не бъде свършено по този последователен
начин: ПЛАН - ПРОГРАМА - РЕАЛИЗАЦИЯ, не можем да разчитаме нито на
европейски средства, нито на финансиране от други източници. За съжаление,
този процес вече трябваше да е приключил, но по него не се работи изобщо или
се
работи
на
парче.
Докато има дупки по улиците, докато липсват указателни табели и пътни знаци,
докато газим в кал пред блокови и междублокови пространства, докато спира
водата и не е решен проблемът с отпадните води, докато висят кабелите по
улиците и блоковете, няма как да се наречем европейци и да очакваме голям
туристически
поток
или
мощен
инвеститор.
Едва след като бъде реализирана програмата за цялостно обновяване и
модеренизиране на инфраструктурата в община Казанлък, можем да започнем
работа по развитието на туризма и привличането на стратегически инвеститори.
В новия Общ устройствен план ще включа създаването и изграждането на нова
индустриална зона /бизнес-парк/, за да поканим инвеститори, които да поемат
конкретни ангажименти към работещите жители на общината и към общината
като институция в дългосрочен аспект с цел повишаване стандарта на живот и
привличане на млади хора.
Ще организирам по нов начин сметосъбирането и почистването в
населените места.
Всеки ще плаща за тази услуга според количеството на отпадъците, които
изхвърля, а не както до сега - всеки плаща, без значение колко отпадъци
изхвърля. Европейски практики има много в тази посока. Ще предоставям на
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кметовете на населени места средствата за почистване и озеленяване, за да
организират по-добре тези дейности на място.
Осветлението в Казанлък, Шипка и селата в общината ще обезпеча чрез с
цялостен проект за улично, парково, архитектурно и художествено
осветление.
Вечерното време е предпочитано време за най-различни дейности:
извънслужебни контакти, забавления, активен отдих, делови и приятелски
срещи, културни и спортни прояви. Ще реализирам идеите на хората от
общината за създаване на нов, по-красив и приятен нощен облик на Казанлък чрез екип от дизайнери, архитекти, художници и инженери.
Ще поддържам съществуващите паркове, градини и детски площадки и ще
създам нови. За основните паркове - „Розариум” и „Тюлбето”, ще полагам
специални грижи, като осигуря пейки, тоалетни, беседки, осветление, безопасни
детски площадки, разширяване на пътеките и др.
Ще
започна изграждането на велоалеи в общината, като първоначално ще
възстановя съществуващите.
По този начин ще работя за превръщането на община Казанлък в чиста, светла
и зелена община с равни улици и тротоари.

МЛАДИТЕ ХОРА
Ще реализирам Общинската програма „Живот и реализация на младите хора
в община Казанлък” , приета с Решение № 790/2007 г. на ОбС - Казанлък,
чийто инициатор и съавтор съм. За съжаление, по тази програма, чиято основна
цел бе задържането на младите хора в общината, в предходния мандат не бе
направено нищо. Сроковете в програмата са изтекли, затова ще предложа
нейната актуализация в Общинския съвет. Но изпълнението й ще започна
веднага.
В структурата на Община Казанлък ще обособя дирекция или отдел, която да
работи по изпълнението на Програмата “Живот и реализация на младите хора” –
да инициира, следи, координира и контролира изпълнението на всички
допълнително изготвени програми и планове. Експертите в тази дирекция ще са
“младежки делегати” по смисъла на чл. 37 от Европейската харта за участието
на младите хора в живота на Общината и ще са на възраст под 35 г. Техните
длъжности ще са в съответствие с основните направления на настоящата
Общинската програма – Културно-исторически ценности, Привлекателна
жизнена среда, Духовна среда, Професионално ориентиране, Бизнессреда,
Институционално участие на младите хора в живота на общината,
Социална и здравна политика, Проучване на опит и партньорства,
Популяризиране.
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ЖЕНИТЕ В АКТИВНА ВЪЗРАСТ
Жените са една от най-потърпевшите социални групи в процеса на твърде
дългия преход към пазарно стопанство.
Негативните последствия са в резултат на неравностойно положение на
пазара на труда, заплащането на женския труд, по-трудното реализиране на
жените в частния бизнес; повишаване степента на феминизация на бедността ,
особено при жените, глави на семейства, поради високата уязвимост на жените
при промяна на семейното им положение /раздяла, развод, овдовяване/,
предопределено преди всичко от грижите за децата.
Двойната заетост – в професията и домакинството – не е подкрепена от мерки
за съвместяване на трудовия и семейния живот /Конвенция 156 на МОД
регламентира правата на работниците и служителите със семейни задължения/,
но няма разработени достатъчно услуги и облекчения.
Преумора и стрес настъпиха негативни промени в репродуктивното
поведение на жените, което силно задълбочи демографската криза. Липсват
мерки и механизми за стимулиране на раждаемостта, което е довело до
приравняване на майчиния труд към най-ниско квалифицирания, със заплащане
в размер на минимална работна заплата. Липсват механизми за кариерно
развитие и надомна работа по време на бременността и отглеждането на
децата.
Условия за
неравностойно третиране се пораждат и от липсата на реални законови
разпоредби за равнопоставеност. България е една от малкото страни в
Европа без специален закон, регламентиращ равното третиране, въпреки
формално съществуващите принципи за равноправие.
Това са тежки проблеми, които изискват много неотстъпна и последователна
работа.
Затова - ще създам специален отдел или ще назнача заместник-кмет в
общината, който ще работи по:
- Обучение на младежи – по равнопоставеност
- Джендър бюджетиране
- Разширяване функциите на омбудсмана
- Кризисен център /домашно насилие/, деца в риск
- Бизнес инкубатор за жени над 40 г.
- Дейности за насърчаване на жените за участие в политиката
- Здравна защита – женско здраве, превенция
- Обучение - политически партии, общинска администрация и други
общности за равнопоставеност
- База данни за възможности за заетост. След ратифициране Протокол 14
на ЕК могат да се водят дела за достъп за заетост. Водене кампании за
ратифициране.
- Инфо-офиси /към социално подпомагане/ за улесняване достъпа до
социалните услуги
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Обучение на общинската администрация – в джендър бюджетиране и
джендър менстрипинг
- Трансфер на добри практики
- CEDAW /конвенция/ социална икономика, права ECX
- Джендър и анализ относно правата на гражданите при всяко решение,
икономика и инфраструктура
- Hа нивото на управленски капацитет на специални органи /срещу
злоупотреби/.
През мандата ще работя и лично ще следя изпълнението на Общинския план
за насърчаване на равнопоставеността, чиито основни цели са:
- Защита от насилие в семейната и обществена среда
- Качествено и достъпно здравеопазване
- Образование без стереотипи и ограничения, свързани с пола
- Гарантирано равно заплащане за равен по стойност труд
- Защита от сексуален тормоз на работното място
- Равенство в семейните отношения
- Социална сигурност за майките, безработните и възрастните жени
- Защита от полова и етническа дискриминация.
-

ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
Член 26 от Хартата за основните права на ЕС признава правото на хората с
увреждания „да се ползват от мерки, които осигуряват тяхната автономност,
социалната и професионалната им интеграция и участието им в живота на
общността". Хората с увреждания днес представляват над 15% от населението
на ЕС.
Лично се ангажирам и ще работя за това - да се осигурят условия за развитие на
деца и младежи с увреждания, отглеждани в семейството, чрез подкрепа на
родителите, осигуряване на здравна грижа, медицинска и социална
рехабилитация на децата, осигуряване на почасова грижа за заместване на
родителите и за разширяване на капацитета на ДЦДУ и разширяване на услугите
в него.
Ще работя за подобряване качеството на живот и подкрепа за социално
включване на хора с увреждания и техните семейства, като разширя обема и
повиша качеството на услугата „Социален асистент” и „Домашен помощник” в
общината.
Ще запазя, ще разширя и ще подкрепям работата на всички създадени центрове,
обществени организации, домове, клубове, групи в ЦДГ и други форми за
подпомагане на хора с увреждания.
Ще работя за социализирането на хората с увреждания чрез създаване на
условия за ефективно упражняване на правото им на независимост и социално
включване и на труд; чрез намаляване на риска от зависимост от
институционален
тип
грижи.
Ще работя за това - в градската среда да се осигури възможност за придвижване
на хората с увреждания, за осигуряване на достъп и ползване от хората с
увреждания на сградите за обществено ползване.
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С особено внимание и строгост ще прилагам в общината Закона за
интеграция на хората с увреждания и Наредба №24 на Общински съвет Казанлък за изграждане на общодостъпна среда в гр. Казанлък
ПЕНСИОНЕРИТЕ
Уважението ми към хората от т.нар. „трета възраст” сравнявам с обичта към
родителите
–
както
на
всеки
човек,
така
и
моята
лична.
За разлика от някои политици, аз разглеждам пенсионерите не като тежест за
обществото, а като извор на опит, мъдрост и познание, не като рушители, а като
строители и съзидатели на България в предишните десетилетия. Нашите
родители, баби и дядовци ни завещаха огромно материално наследство, с което
България и община Казанлък оцеляха в прехода, разпродавайки сътвореното от
тях.
Дълбоко съм
убеден, че тези хора заслужават достоен живот и ние сме длъжни да го осигурим
така, както те осигуриха нашето развитие до днес.
Това е причината пенсионерите да са един от основните акценти от Програмата
ми за управление на община Казанлък за периода 2011г. – 2015 г.
Кметът не може да влияе на размера на пенсиите и социалните помощи, но това
не означава, че няма възможност да работи за осигуряване на помощ, като
развива и разширява социалните услуги, които извършва общината, като
създаде нормални условия за придвижване, като осигури по-евтин или
безплатен транспорт, като повиши капацитета и качеството на домашния
социален патронаж, като подпомага домовете за възрастни хора, клубната
дейност, като се грижи за отоплението на най-бедните пенсионери в общината,
осигурявайки
дърва
и
въглища
безплатно.
Тези и много други грижи и дейности, като кмет на община Казанлък, ще
развивам приоритетно и с особено внимание.
Поетите от мен социални ангажименти и специални грижи към младите хора,
към жените в активна възраст, към хората с увреждания и към
пенсионерите са разработени подробно и конкретно в дейности и мерки, които
тук само маркирах като основен ангажимент.
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ЗАДАЧИ, КОИТО СИ ПОСТАВЯМ ПО ОСНОВНИТЕ СФЕРИ
Каквито и приоритети да извлича от своите идеи един управленец, каквито и
акценти да си поставя, те ще бъдат лишени от смисъл и съдържание, ако са
откъснати от основните сфери на живот в една общност. Нещо повече – тяхното
осъществяване е немислимо без
промени в развитието на главните
направления от дейността на общината.

УСТРОЙСТВО
НА
ТЕРИТОРИЯТА.
ИНФРАСТРУКТУРА. ТРАНСПОРТ.

АРХИТЕКТУРА.

СТРОИТЕЛСТВО.

Съществуващо състояние и практики
През последните години градът ни се задъхва не само от финансов недоимък, а
и от конюнктурните, нерядко корупционни и неподходящи управленски решения
и
от
недалновидността
на
общинското
управление.
За гражданите на община Казанлък е видно, че частичните изменения на плана,
безразборното строителство, неспазването на нормативната уредба, даването
на разрешения без дългосрочна визия за развитието на града и липсата на
контрол върху незаконното строителство водят до натрупване на все посериозни проблеми.
Центърът на града е натоварен излишно от трафика на автомобили поради
липсата на добри алтернативни или обходни пътища и улици. Като се прибавят
некачествените ремонти и липсата на контрол за движение на тежкотоварни
автомобили през града, имаме вече като последствие - една остаряла
инфраструктура в централната градска част.
По-голямата част от пътищата и улиците, въпреки ежегодните кърпежи, са в
лошо състояние и не отговарят на европейските изисквания за носимост, габарит
и сигурност. Липсват обходни пътища, при което транспортните потоци се
провеждат по ограничен брой улици. /Общата дължина на улиците в града са
приблизително 100 км, а във всички населени места в общината –
приблизително 320 км/. Много от улиците в някои населени места никога не са
били асфалтирани, не са доизградени тротоари в част от населените места и в
кварталите.
В града не се развиват зони и центрове за отдих, спорт и развлечение. Това е
проблем не само за отдиха, но и за развитието на града като туристически
център. В момента Казанлък има твърде непостоянен туристически поток, а
туристите не са привлечени от нищо, за да остават да нощуват тук. Не се
развива прилежащата инфраструктура, обслужваща културно-историческите
дадености . Общината не използва природните си дадености, за да печели и с
тези пари да поддържа и обогатява ресурсите си.
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Най-важното, към което ще насоча усилията си:
-

-

-

-

-

-

Развитие и модернизация на инфраструктурата, създаваща условия за
растеж и повишаване на привлекателността на общината за живеене и
инвестиции;
Целесъобразно и прозрачно финансиране на общинските проекти;
Благоустрояване на населените места на общината;
Създаване и реализация на съвременен Генерален комуникационно транспортен план съобразно потребностите и перспективите за развитие
на града и общината;
Класифицирането на всички улици и пътища на територията на Общината
в 4 класа /А, B, C D/ по определени критерии: трафик, ниво на увреждане,
значимост, брой граждани, които обслужва и др.
Нова организация на движението в града, включваща еднопосочни улици,
паркинги и др., която да облекчи движението и натоварването на някои
улици;
Обследване и изработване на проекти за всички детски и учебни
заведения, съфинансирани от делегираните им бюджети;
Рехабилитация на всички водопроводи посредством метода на
безизкопните технологии;
Паркинги;
Велоалеи;
Четвъртокласна пътна мрежа;
Рехабилитация на сега съществуващите детски и спортни площадки и
създаване на нови;
Рехабилитация на тротоарните площи;
Облагородяване на гробищния парк в Казанлък, който винаги е бил
общинска собственост – ще бъдат направени алеи, ще бъде прекарана
вода и ще има осветление; паркът ще бъде ограден;
Подпомагане кметовете на населените места за поддръжката на
гробищните паркове в селата и гр. Шипка.
По отношение на етажната собственост – подпомагане на собствениците
на жилищните блокове за участие в програми;
Оформяне на нови зони за отдих и бизнес;
Ефективна и ежедневна превантивна дейност за спиране на незаконното
строителство, особено в града;
Ревизия на всички общински имоти и изработване на програма за тяхното
управление – изваждане на стратегически важните от тях от програмите за
продажба.

Сред индикаторите за наблюдение и отчетност ще бъдат:
- Дължината на рехабилитираната общинска пътна мрежа;
- Броят на изградените и обновени пътни съоръжения;
Дължината на изградената канализационна мрежа и броят на
изградените сградни отклонения;
Броят на включените ползватели – домакинства и производствени
предприятия;
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-

Количеството на спестената за отопление ел. енергия;
Оползотворени и преработени битови отпадъци – м3;
Дължината на изградената комуникационна инфраструктура и др.

Ще създам:
1. Консултативен съвет по строителството, в който да членуват, освен
общински служители, и архитекти, строителни инженери, пътен инженер,
общински съветници, който да подпомага работата на кмета и зам. кмета
по строителството.
2. Динамичен и модерен екип за подготовка на проекти по програми,
свързани със строителството. Тези проекти са специфични поради
големия обем на същинската им част, а именно техническият
инвестиционен проект, чиято подготовка, изработване и одобряване
отнемат от 2 до 3 месеца.
3. Публичен регистър на общинската собственост, на строителството в
общината, на обявените търгове и конкурси, на паметниците на културата
и на незаконното строителство.
4. Изнесено работно място в Казанлък към Агенцията по кадастъра.

ОБРАЗОВАНИЕТО – основата на основите във всяко развитие
Това е моето разбиране за мястото и ролята на образованието, както в
човешкото, така и в общественото развитие.
Основни задачи:
- Усъвършенстване качеството на управление на ниво училище и община
чрез използване на ИКТ, добрите европейски практики и научния
потенциал на висшите учебни заведения.
- Административна и финансова децентрализация на всички структури на
образованието.
- Насърчаване на сътрудничеството и партньорството на образователните
институции със социалните партньори и бизнеса за учене през целия
живот.
- Превръщане на училището в желана територия на ученика, за подготовка
на творческо поколение, способно да решава икономически и обществени
задачи.
Приоритети:
- Оптимизиране на мрежата от основни, средни общообразователни и
професионални училища на територията на община Казанлък за
осигуряване на качествено образование в съответствие с новата
образователна политика.
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-

-

Повишаване на възпитателната функция на образованието за развитие на
индивидуалните способности на учениците, намаляване на агресията,
повишаване на правната култура, физическата дееспособност и
осмисляне на свободното време.
Квалификацията на учителските кадри да се осъществява в съответствие
с Националната програма за кариерно развитие за привличане и
задържане на млади педагогически специалисти.

Практическата работа на специалистите в Община Казанлък в сферата на
образованието през следващите 4 години и след това ще бъдат насочени към:
1. Усъвършенствуване на финансовия мениджмънт в образованието,
финансовата компетентност и правната култура на директорите.
2. Изграждане на работен механизъм за взаимодействие “община - училища
– детски градини” за периодичен анализ на дейността и проблемите,
стоящи пред тях.
3. Развитие на компетенции за разработване, участие и реализиране на
регионални, национални и европейски проекти.
4. Адаптиране на професиите и специалностите, по които се извършва
обучение на учениците в професионалните гимназии, в съответствие с
демографската картина, обществено-икономическите приоритети на
община Казанлък и нуждите на пазара на труда.
5. Изграждане на център за професионално ориентиране и развитие на
учениците.
6. Изграждане на Център за професионално обучение /ЦПО/ за даване на
втори шанс на преждевременно напусналите училище, навършили 16годишна възраст, за успешна реализация, съответстваща на
потребностите на паразара на труда, и за лица над 50 години и други - за
тяхното ново кариерно развитие.
7. Модернизиране на учебните заведения.
8. Адаптиране на материално-техническата база (МТБ) и архитектурната
среда на учебните заведения за интегриране на деца със специални
образователни потребности (СОП).
9. 100% обхват на децата в подготвителните класове и групи.
10. Осигуряване на МТБ за целодневна организация на учебновъзпитателния процес на децата от началния етап на основната степен.
11. Разработване на програма за намаляване броя на отпадналите ученици.
12. На базата на тенденциите в демографското развитие да се ревизира
броят на маломерните и слети паралелки, както и средищните училища.
13. Усъвършенстване на охранителната дейност на училищата за опазване
живота и здравето на учениците.
14. Възстановяване на стоматологичните кабинети
и осигуряване на
лекарско медицинско обслужване в училищата.
15. Възстановяване на столовото хранене и изграждане на навици за
здравословно хранене.
16. Създаване на система за квалификация на учителите за работа в
мултикултурна среда, с деца със СОП и начално ограмотяване на
възрастни.
17. Профилактика на здравното състояние на учителските кадри и
осигуряване на възможности за пълноценното им възстановяване и
рехабилитация.
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В Общинската програма за закрила на детето ще предложа да се предвидят
средства и за учителите, които подготвят талантливите деца, с цел тяхното
стимулиране, както и за отпускане на стипендии на деца от училищата в
общината, които са участвали в състезания и конкурси на международно,
национално и местно ниво.
Материалната база на предучилищното образование в общината /ОДЗ, ЦДГ/ се
нуждаят от саниране, подмяна на дограма, подмяна на осветителни тела,
основни ремонти на покриви.
Материалната база е амортизирана,
обзавеждането с учебни пособия и играчки е незадоволително.
През изтеклите мандати работещите в ОДЗ и ЦДГ са пример за
предприемчивост, инициативност и успехи по работа с международни проекти,
но ,за съжаление, в отговор на тяхната инициативност не бяха положени никакви
усилия от страна на Общината за модернизиране и ремонт на материалната
база. Нещо повече, оказа се, че все още нямат извършено енергийно
обследване, което е определящ фактор за кандидатстване по програми за
ремонт на сградния фонд.
Ще продължа работата по ремонтите и модернизацията на сградите на
общинските училища и ще ремонтирам сградите на детските градини в
общината.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО – модерно и достъпно за хората
Ще работя за:
1. Оборудване на здравните заведения с модерна техника;
2. Подпомагане на лица със сериозни здравни проблеми (особено деца!), в
тежко материално състояние;
3. Създаване на мобилен лекарски екип за онкологична профилактика;
4. По-ефективни форми на здравно обслужване в селата;
5. Обучение на малограмотните граждани в семейно планиране и хигиенни
навици. Възстановяване, поддръжка и достъпност на обществена къпалня;
6. Приемане на програма за информиране на населението по въпросите на
здравословния начин на живот – в храненето, двигателната активност,
превенцията на наркозависимостите, консумацията на алкохол и
тютюнопушенето и по-ефикасна профилактика на социално значимите
заболявания;
7. Възстановяване на училищното здравеопазване.
Проблемите на здравеопазването са свързани с модернизирането на
оборудването на МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък и ДКЦ
„Поликлиника Казанлък” ЕООД със съвременна апаратура за бърза и качествена
диагностика и ремонт на сградния фонд. Ще осъществявам необходимия
контрол и ще подпомагам работата на управителите на двете общински здравни
заведения с цел повишаване конкурентноспособността им и изпълняване на
социалните им функции.
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Към здравната система са и яслените заведения и детска млечна кухня. Към тях
ще подходя отговорно и ще работя за ремонтирането и разширяването на
тяхната база, както и за увеличаване на възнагражденията на работещите в тях.

СОЦИАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ – изцяло съобразени с Общинската Стратегия ,
приета с Решение № 737 от 14.09.2011 г. на Общински съвет – Казанлък
http://obs.kazanlak.bg/new/docs2/Prilojenie_737.pdf
Социалната политика, която ще провеждам, е изцяло съобразена с Общинската
Старатегия за развитие на социалните услуги в община Казанлък – 2011 г. - 2016
г. и ще е насочена към най-уязвимите обществени групи – възрастни, самотни
хора, хора с увреждания, деца в риск, представители на етнически общности,
преход от институционални грижи към услуги, които оставят човека в неговата
общност и семейна среда.
Финансирането на социалните услуги е приоритетно от делегирането от
държавата на средства за общината, която предоставя социалните услуги
съобразно местните потребности.
Визията и целите, социалните услуги и мерки, планът за действие, ресурсите и
оперативният план с времеви график за изпълнение на стратегията са подробно
разработени в Общинската Старатегия за развитие на социалните услуги в
община Казанлък – 2011 г. – 2016 г.
Ще развивам гъвкава социална политика в общината в подкрепа на лица,
семейства и общности в съответствие с националните приоритети за
деинституциализация, превенция на социално изключване и европейските
ценности.
Много специален подход ще приложа при работа с ромите, следвайки принципа
„Малките да учат, големите да работят.”
Приоритетите ми в социалната сфера:
Поемам социален ангажимент и ще положа специална грижа към:
Младите хора
Жените в активна възраст
Хората с увреждания
Пенсионерите.

ОБЩЕСТВЕН И ЕКОЛОГИЧЕН РЕД - повече ред и сигурност
Ще работя за:
1. Увеличаване броя на полицаите и за осъществяване на съвместни проверки
и инициативи с РПУ – Казанлък.
2. Ефективна полска стража, а при възможност
и за създаване на
доброволчески отряди, особено в сезона на прибиране на реколтата и през
пожароопасните месеци.
3. Превантивни мерки и работа с населението по защита от бедствия и аварии.
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4. Ефективен контрол срещу нарушаването правото на хората на нощен отдих,
контрол на шумовото замърсяване от строителни дейности и моторни
превозни средства.
5. Реални санкции при безконтролно движение нощем на непълнолетни или при
продажба на наркотици, алкохол, цигари и пиротехнически средства на учащи
се.
6. Строги мерки срещу замърсителите на парковете, реките и околоселищните
райони с негниещи битови и строителни отпадъци.
7. Активна работа с населението за предотвратяване на горски пожари и палене
на стърнища.
По отношение на обществения ред - ще инициирам обществено обсъждане
на нова Наредба за обществения ред в община Казанлък. Ако се стигне до
разногласия при нейното приемане, ще предложа спорните текстове да се
приемат с референдум. След окончателното приемане на Наредбата от
Общинския съвет, ще създам необходимата организация за нейното стриктно и
безкомпромисно прилагане от РПУ – Казанлък.
Екологичния контрол ще осъществявам съгласно Закона за опазване на
околната среда. Въздухът, водите, почвите и нарушените терени, отпадъците,
шумът, зелените площи, защитените територии ще са под моето наблюдение и
ще информирам населението за състоянието на околната среда ежегодно,
а при необходимост и в по-кратки срокове.
Ще предложа на Общинския съвет
да създадем екоинспекции на
обществени
начала.
На неправителствените екоорганизации и на гражданите ще предоставя
правомощия да
съставят актове за установяване на административни
нарушения
по
Закона
за
опазване
на
околната
среда.
По този начин ще дам възможност на екоорганизациите пряко да участват в
контрола по опазване на околната среда.
Ще продължа да работя за решаването на проблема с бездомните кучета.
Ще работя за:
1. Пълноценно включване в дейности по чистотата на лица по програмите за
временна заетос.
2. Привличане на гражданите и особено на младото поколение за почистване на
парковете, реките, горите и крайселищните тeритории и за създаване на
нетърпимост към замърсяването.
3. Реално разделно събиране и екологично чисто оползотворяване на битовите
отпадъци и отпадните води с привличане на европейски средства.
4. Подобряване на сметосъбирането по селата и разяснителнителна работа
сред хората за стопанско оползотворяване на биоотпадъците.
5. Градоустройствените мероприятия - с грижа за зелените площи и дърветата.
СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО
Ще възложа изготвянето на регистър на общинския поземлен фонд по видове
и кметства и ще предложа на Общинския съвет да приеме мерки за неговото
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управление с цел отдаването му под наем или продажба на земеделските
производители.
Ще предприема съвместни действия с МВР и прокуратурата по опазването на
полските имоти в града и селата.
Ще продължа работата с розопроизводителите по лобиране за приемане на
Закон за розопроизводството.
Общината ще стане партньор, а не бюрократичен противник, на кооперациите,
частните селскостопански производители и фермерите при кандидатстването им
по европейски програми чрез Европейския информационен център в Казанлък,
при охраната на продукцията, при укрупняването или комасирането на
земеделски земи.

ТУРИЗМЪТ – устойчив сектор
В края на 2010 г. Общинският съвет прие Правилник за организацията на
Консултативния съвет по туризъм в община Казанлък, който, като кмет, ще
изпълнявам.
http://obs.kazanlak.bg/new/d_images/src/File/docs6/555_Prilojenie_Pravilnik.doc
Съгласно правилника Консултативният съвет по туризъм:
1. Разработва съвместно с туристическите сдружения стратегия за развитието на
туризма на територията на община Казанлък. Организира и
координира
изпълнението й.
2. Разработва и предлага предложения за промени в приетата от Общинския
съвет Общинска програма за развитие на туризма.
3. Организира мероприятия за изпълнение на Общинската програма за развитие
на туризма и следи за тяхното изпълнение.
4. Разработва и предлага програма за рекламата на туристическия продукт на
Общината и предприема мерки за изпълнението й.
5. Разработва и предлага мероприятия за поддържане и опазване на природните
и културно-исторически обекти на територията на общината.
6. Приема годишния отчет за изпълнението на Програмата.
7. Координира работата на туристическия информационен център и
информационното обслужване на туристите.
8. Обсъжда въпроси, свързани с привличане на чуждестранни инвестиции в
туризма и прави предложения за реализирането им.
9. Оказва съдействие на държавните органи при провеждане на политиката в
туризма на територията на община Казанлък.
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10. Предлага мероприятия по набирането и изразходването на средства за
развитие на туризма. Има право да иска информация за размера на набраните и
изразходвани средства за развитието на туризма.
11. Може да прави предложение до кмета за възлагане на експерти или на
работни групи, определени от него, разработването на конкрентна тема или
представянето на писмено становище по определени въпроси, които изискват
професионална класификация или притежаване на специфични знания в
определена област.
Като кмет, ще председателствам лично Консултативният съвет по туризъм,
защото развитието на туризма в община Казанлък се нуждае от сериозна
подкрепа от страна на кмета и Общинския съвет; защото туризмът е
традиционна дейност в Казанлък, но никога не е имал структурно значение в
икономиката на общината. Както посочих по-горе, докато не решим проблемите с
пътищата, указателните табели, тоалетните, паркингите и др., не можем да
изискваме от бизнеса да развива успешен туризъм.
Ще предприема всички необходими действия за рекламиране на Казанлък и
Долината и за силно лобиране - чрез всички информационни канали, чрез
привличане на международни авторитети и „звезди” за подкрепа за
опазването и съхранението на културно-историческото ни наследсво и др. Ще
създавам PR-събития, които да популяризират нашата долина в национален и
международен аспект.
Въпреки богатите си географски, природни и културно-исторически ресурси, в
общината все още не са развити добре културният, деловият, селският,
балнеоложкият, екологичният, ловният, религиозният и другите специализирани
видове туризъм.
Ще насърчавам бизнеса да работи и инвестира в различните видове туризъм.
Мащабно и наднационално ще работя за развитието на туризма в община
Казанлък, в Долината на розите и тракийските царе.

БИЗНЕССРЕДА и ЕС – ясни правила
С особено внимание и уважение ще работя с бизнеса на територията на община
Казанлък. Познавам проблемите и с всички посочени до тук акценти съм сигурен,
че, реализирайки ги, ще подкрепя реално стопанския сектор на наша територия.
Безспорно е, че ще повиша многократно качеството на извършваните услуги от
общинската администрация към бизнеса и населението на общината.
Няма да забравям никога, че кметът и общинската администрация имат един
работодател - и това са хората и бизнесът, които плащат данъци и очакват да
получат
реципрочно
публична
услуга.
Ще намаля до мининмум разрешителния режим, но ще изисквам строго спазване
на правилата и наредбите.
Ще
премахна порочната практика на мълчалив отказ от страна на кмета и
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администрацията, ще създам електронна община, за да обслужваме жителите и
бизнеса електронно и с по-малко бюрокрация.
Европейският информационен център ще заеме своето място в центъра на
града на ул. „Искра” №4, за да бъде полезен на всички – на гражданите, на
бизнеса, на земеделските производители и туристите.
В оставащото време до края на плановия период на ЕС – 2013 г., ще направя
необходимото за максимално възползване от пропуснатите възможности за
община Казанлък от ЕС по оперативните програми „Регионално развитие”,
„Околна
среда”
,
„Развитие
на
човешките
ресурси”
и
др.
Надявам се да успеем да проектираме втория етап от Водния цикъл, обхващащ
част от северните села в общината и пречиствателната станция в Овощник.
Искрено се надявам, че не е изпусната все още възможността за социализиране,
консервиране и експониране на тракийското наследство по програма на ЕС.
Ще създам всички необходими условия за сдружаване на населените места в
общината с цел самостоятелно кандидатстване по програми на ЕС.
Ще бъда партньор на бизнеса, като отстоявам интересите на община Казанлък и
насърчавам публично-частното партньорство, във всички сфери на икономиката,
социалните и здравните услуги – с ясни публични правила.

СПОРТЪТ – трябва да се свърши много работа
Тъй като общинското ръководство дължи много на казанлъшкия спорт и на
спорта в населените места, вече съм разработил Стратегия за развитието на
спорта
в
община
Казанлък
за
периода
2011г.
2015
г.
Стратегията е необходима, за да се установи дългосрочно и стабилно развитие
на спорта в община Казанлък и за да бъде изразена ясно волята на общинското
ръководство за устойчивото развитие на физическото възпитание и спорта в
общината.
Целта е спортът да стане част от визитната картичка на Казанлък и гордост за
жителите на общината.
В стратегията съм включил следните цели:
Първа стратегическа цел - Спорт в училище. Извеждане на преден план на
спорта в училище.. Стратегията на физическото възпитание и спорта предвижда
да се подобри организацията и провеждането на вътрешно-училищните
състезания. Планирането на учебния процес дава възможност за изготвяне на
училищен спортен календар, където да се отразят предстоящите състезания по
училища и райони. Това налага с всички средства община Казанлък да помогне
за изграждане, поддържане и модернизиране на училищните спортни
съоръжения
и
обекти.
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Доближавайки се до европейските стандарти за ученически спорт, ще работя в
посока на:
Създаване на предпоставки за развитие на спорта в свободното време чрез
подобряване на спортната база и достъпа до нея на всички ученици.
- Налагане на тенденция часовете по физическо възпитание и спорт /ФВС/ в
начален курс да се водят от специалисти.
Втора стратегическа цел - Увеличаване броя на хората, практикуващи
физически упражнения, спорт за всички и социален туризъм: базите да бъдат
достъпни за хората с увреждания. Спортът като превенция за децата контингент на детската педагогическа стая.
Трета стратегическа цел - Ефективно управление и модернизиране на
наличната спортна база и изграждане на нови спортни обекти и съоръжения в
кварталите и населените места на общината. Въвеждане на европейски форми
за стопанисване и обновяване на спортните бази в общината.
Четвърта стратегическа цел - Подобряване на кадровото и методическото
осигуряване на физическото възпитание и спорта: квалификации за работа в
екип, възможност за решаване на проблеми и ползване на съвременни средства
за комуникации. Споделяне на европейския опит в тази посока.
Пета стратегическа цел - Ежегодно увеличаване на финансовите средства за
физическо възпитание и спорт от бюджета на общината, от програми, проекти и
партньорство с бизнеса.
Разпределението на общинската субсидия ще се прави по ясни и прозрачни
правила,
приети
от
Общинския
съвет.
Ще предложа финансово обезпечаване на треньорите и създаване на фонд за
подпомагане на индивидуални състезатели и колективни спортове с доказани
постижения.
Ще предложа на Общинския съвет, като принципал на общинските имоти, нови
форми за възстановяване, модернизиране, изграждане и стопанисване на
спортните обекти и съоръжения.
Приемането на дълготрайна концепция за развитие на спорта в общината е
необходима, имайки предвид множеството негативни тенденции в обществото,
особено сред младите хора – все по-ниско падащата граница на заболявания,
нехарактерни за младата възраст; рисковата среда – зависимости от наркотици,
алкохол, тютюнопушене, хазарт; растящата агресия сред всички слоеве от
населението; чувствителният спад на интереса на децата към системни
занимания със спорт.

Като кмет, ще се ръководя от следните основни принципи:
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- Прозрачни действия по подпомагането и финансирането на спорта в общината;
- Постоянен диалог със „спортните хора” на Казанлък;
- Задържане тук на успелите големи наши спортисти;
- Приоритет за националните прояви в Казанлък в различните спортове;
- Толериране на успехите и контрол на приоритетите;
- Специално отношение към параолимпийския спорт;
- Отдаване на почит, съгласно действащата Наредба за символиката и
почетните звания, към големите спортисти на Казанлък, вкл. И към тези, които
вече не са между живите;
- Разпределение на увеличен бюджет, съобразно приети от ОбС критерии.
Ще работя за една от мечтите на казанлъчани: ФК „Розова долина” да влезе в Бгрупа.
Спортът неотменно ще присъства в рекламните материали за Казанлък и
общината.
КУЛТУРАТА – визитната картичка на общината
Традиционното развитие на културата в община Казанлък ще подкрепям в
контекста на Общинския план за развитие 2007 г. – 2013 г., спазвайки законите,
регламентиращи дейността на културните институции в България.
Средища на изследването, съхранението и популяризирането на материалните
и духовните културни постижения и на духовното обогатяване на населението в
общината са: Национален парк – музей “Шипка-Бузлуджа”, Исторически музей
“Искра”, Общински театър “Любомир Кабакчиев”, Литературно-художествен
музей “Чудомир”, Библиотека “Искра”, Художествена галерия - Казанлък, 23
читалища, 19 читалищни библиотеки, религиозните храмове.
Ще задълбоча контактите и съвместните инициативи с Фондация „Чудомир”,
Фондация „Акад. Петко Груев Стайнов”, Национален парк-музей “ШипкаБузлуджа”, Дом на културата “Арсенал” и Военен клуб – Казанлък.
Ще продължа развитието с нови идеи на Празника на розата, Чудомирови
празници, Музикален празник “Академик Петко Стайнов”, Празници в Долината
на тракийските владетели.
Ще работя за развитието на общинските културни институти в следните
основни насоки:
- Изработване на Стратегия за развитие на културата в Община Казанлък;
- Неотложни мерки за постигане на категорични и качествени промени в
общинските културни институти по отношение на базата, оборудването и
организацията на дейностите, с оглед развитието на Казанлък като значителен
културен и туристически център;
- Реализиране на комплекс от системни и координирани действия в подкрепа на
таланти и творци в областта на културата, които не работят в институциите;
- Обвързване на дейностите в областта на културата с развитието на културния
туризъм;
22

- Повишаване на квалификацията на заетите в сферата на културата в посока
обслужване на туристи;
- Модернизиране на материалната база и решаване на проблема със сградите
за Библиотека „Искра” и Театър „Любомир Кабакчиев”;
- Създаване на фонд „Култура” за финансиране на проекти в сферата на
културата на творци и организации;
- Финансова достъпност за социално слаби граждани на представления,
концерти, изложби и др.
- Създаване на Музей на фотографията.
За реализиране на общинската политика в сферата на културата приоритетно
ще работя с общинските културни институти, читалищата в общината и
общинската фондация „Чудомир”.
Специален акцент в работата ми като кмет ще бъде изключително богатото
културно-историческото наследство.
По брой и значимост откритите и проучени обекти на материалната култура от
античността, и най-вече от епохата на траките, са безпрецедентни, но не помалко значителни и интересни са постиженията от Средновековието,
Възраждането и Следосвобожденската епоха.
1. Ще продължа работата по Програмата за социализация на тракийските
гробници и консервация на археологическите находки в “Долината на
тракийските владетели”.
2. Ще работя за създаване на Национален траколожки център или научно
звено в ИМ „Искра”.
3. Ще предприема спешни мерки по запазване и осигуряване ефективна
охрана на историческите паметници и находки със съдействието на
полицията и чрез разяснителна работа сред населението.
4. Ще създам публичен регистър на сградите – паметници на културата и на
обектите с културно-историческа, природна и археологическа стойност и
ще приложа закона с цялата му сила за тяхното опазване.
5. Ще организирам професионално планиране на широкообхватна,
политически толерантна и исторически вярна система от паметни места,
отдаващи дължимото на заслужили личности от целия политически
спектър и на исторически събития от местно и национално значение.
6. Ще инициирам създаването на Алея на славата – за именити творци,
родени или работили в Казанлък.
Постиженията в сферата на културата ще присъстват неотменно в рекламните
материали на община Казанлък.
ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ – с грижа на добър стопанин
Конституцията на Република България от 1991 г. за пръв път раздели
общодържавната собственост на държавна, общинска и частна собственост.
Придобиването, управлението и разпореждането с общинско имущество е
регламентирано в Закона за общинска собственост (ЗОС), приет през 1996 г.
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Конкретните правомощия на кмета на общината, на кметовете на кметства по
придобиването, управлението и разпореждането с общинско имущество са
регламентирани с Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество.
Имотите и вещите – общинска собственост, се управляват в интерес на
населението в общината съобразно разпоредбите на закона и с грижата на
добър стопанин. Имоти и вещи – общинска собственост, се използват съобразно
предназначението им и за нуждите, за които са предоставени.
Ще се грижа за общинската собственост съгласно Закона за общинска
собственост; Стратегията за управление и разпореждане с общинската
собственост за периода 2008 г. – 2013 г. на община Казанлък, приета с Решение
№ 159/23.04.2009 г. и всички други законови и подзаконови нормативни актове.
Новото в моето управление ще бъде, че ще предлагам на Общинския съвет
форми и начини за разпореждане, управление и стопанисване на общинската
собственост, които да носят дългосрочен приход и печалба за община
Казанлък, т.е. няма да предлагам безпринципна разпродажба с цел запълване
дупките в бюджета, каквато беше практиката до сега.
Към имотите - общинска собственост, ще се отнасям с грижа на добър стопанин.
Към тази важна грижа ще приобщавам и своите съграждани.

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ – прозрачност и публичност
Ще въведа строга финансова дисциплина и контрол при разходването на
бюджетните средства. Ще се ръководя от Закона за общинските бюджети,
Закона за общинския дълг, Закона за държавния бюджет на РБ за съответната
година, Наредба № 28 на Общински съвет – Казанлък за съставянето,
изпълнението и отчитането на общинския бюджет и всички други подзаконови
нормативни актове.
С цел разширяване на децентрализацията, ще предложа на Общинския съвет
да бъде дадено право на делегирани бюджети на повечето бюджетни
организации, както и да бъде увеличен броят на второстепенните ръководители
с бюджетни кредити.
Ще предложа на Общинския съвет да бъде дадено право:
На директорите на училищата да разпореждат предоставената им
собственост с цел увеличаване на приходите им;
- На кметовете на населени места да се разпореждат сами с бюджетите си,
гласувани от ОбС, и коректно ще осигурявам в бюджетите им процента, гласуван
от ОбС - от приходите, постъпили в резултат на разпореждане и управление на
общинска собственост на тяхна територия.
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- На град Шипка - да се обособи самостоятелен бюджет /в рамките на
общинския/, за да могат местните хора да водят и своя политика в развитието
на града, така, както пожелаха жителите на Шипка на проведения референдум.
За постигането на такава децентрализация ще предложа на Общинския съвет да
приеме изменения в наредбите на община Казанлък с цел повишаване на
отговорността, контрола и публичността при изразходването на бюджетните
средства.
Ще изпълнявам приетия от ОбС бюджет приоритетно и пропорционално и ще
бъда коректен към второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и
фирмите, извършващи услуги по договор с общината, но в същото време ще
осъществявам стриктен контрол по изпълнението на договорите и няма да
допусна източване на бюджета на общината с набързо скалъпени обществени
поръчки с многократно завишени цени, свидетели на каквито бяхме през
предходния мандат.

КМЕТОВЕТЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА – разпоредители с бюджетни
средства
Ще преустановя съществуващата до сега практика - кметовете на кметства да
се чувстват негласно подчинени на кмета, като част от общинската
администрация. Ще им осигуря самостоятелност за решаване на местните
проблеми, свързани с почистването, озеленяването, стопанисването на
собствеността и разпореждането на бюджета им, гласуван от Общинския съвет.
Ще създам всички предпоставки за стриктно прилагане на чл. 46 от ЗМСМА,
който определя правата и задълженията на кметовете. Ще започна и ще
осъществя процеса на децентрализация, описан в раздел „Бюджет и финанси”
на този документ, и ще настоявам в Правилиника за организация и дейността на
ОбС да се запази правото на кметовете на кметства да бъдат преки вносители
на доклади в заседанията на ОбС - текст, който съществува и сега по мое
предложение в действащия правилник на Съвета.
Ще предложа на Общинския съвет да институциализира създаването на съвети
от местни активни хора около всеки кмет на кметство, които да подпомагат кмета
с идеи, с намиране на спонсори, с организирането на местните хора за личен
труд в обществена полза, като всеки от „старейшините” ще получава документ за
обществената си длъжност със съответни права и задължения.
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ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ – местният законодател
Общинският съвет е орган на местното самоуправление. Ще изпълнявам
решенията, които взема, и ще се отчитам за всичките си действия пред него и
пред жителите на община Казанлък.
Като председател на Общинския съвет съм доказал, че мога да работя с
уважение към всички партии и общински съветници на принципна основа и с
допустими компромиси.
Ще предлагам на Общинският съвет да насрочва референдуми и допитвания до
гражданите на общината, когато се решават въпроси от изключителна
обществена важност.
Ще организирам предварителни обсъждания на бюджета и всички стратегически
планове и програми за разитието на общината с целевите заинтересовани групи.

Така ще работя като кмет и стопанин на община Казанлък – с преки ползи за
всеки гражданин.
Натрупаният от мен опит като общински съветник вече 16 години и като
председател на Общинския съвет - вече 6 години, ми дава увереността, че
ще бъда кмет от първия ден - защото нямам нужда от подготвителен срок, а
ще започна веднага реализацията на този Управленски проект.

Васил Самарски
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