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Инж. ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ:

Гражданите подкре
възраждането на П
Изминалата 2015 беше успешна година благодарение
на строгата бюджетна дисциплина и ефективното
разпределение на разходите, казва кметът
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Интервю на Петрана СОМЛЕВА
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 Г-н Манолов,кои бяха
предизвикателствата за вас
през изминалия мандат като
кмет на община Павликени?
Успяхте ли да реализирате
всички инициативи, предло-
жени от вашия екип, и какви
трудности срещнахте при
тяхното изпълнение?

- Оценката за изминалия
мандат дават гражданите, ко-
ито недвусмислено показаха,
че подкрепят случващото се
възраждане на Павликени. Те
ме избраха с категоричен ре-
зултат още на първи тур на
местните избори, което ме
задължава и в настоящия
мандат да работя със същото
темпо.

Днес пред Павликени са
начертани ясни цели.

Най-голямото ми постиже-
ние е, че жителите на Павли-
кени имат самочувствието, че
живеят в европейски град. В
Павликени се строи повече от
когато и да било в цялата му
73-годишна история като град.
Не отстъпват и останалите 19
населени места в общината.

Със завършването на стро-

ителството на обекти като град-
ската пречиствателна станция
за отпадни води, спортните
обекти, социалните центрове за
деца, общинските пътища, ре-
монта на Летния театър, аз вяр-
вам, че сме на прав път да
постигнем своята цел за обла-
городяване на нашия град.

Настоявахме и запазихме
функционираща общинската
болница. Отворихме града за
културни събития. Започнахме
нови фестивали и певчески
конкурси. Подкрепихме само-
дейците и инициативните хора
в града.

 Как финансово приклю-
чихте изминалата година?
Останаха ли неразплатени
сметки? Приет ли е новият
бюджет на общината и на
кои дейности акцентирахте?

- 2015 беше една успешна
година благодарение на гаран-
тираната финансова стабил-
ност, строгата бюджетна дис-
циплина, ефективното разпре-
деление на разходите, макси-
малното използване на финан-
совите възможности за външно
финансиране и осигуреното
съфинансиране на инвестици-
онните проекти. През измина-
лата година община Павлике-
ни работи усилено по поетите
ангажименти за инвестиции,
насочени към решаване на
сериозни проблеми, свързани
с базисната инфраструктура,
качеството и естетиката на
градската среда, образовател-
ните и социални потребности
и културния потенциал на об-
щината.

В резултат на добрата ра-
бота приходната част на бюд-
жета е изпълнена 99,78%.
Направените разходи са
90,49% от предвидените по
план, което допринесе в края
на 2015 г. да се реализира
преходен остатък в размер на
1 423 333 лв.

Подчертавам, че община
Павликени няма неразплатени
задължения към външни

изпълнители.
 Какъв е потенциалът

ви за усвояване на средства
от европейските фондове?
Какво сте постигнали досе-
га и на какво разчитате за в
бъдеще?

- През 2015 г. работихме
много, за да сме добре подгот-
вени за следващия програмен
период, и очакваме нови
възможности за кандидатства-
не по проекти, с които да над-
градим постигнатото.

През миналата година об-
щина Павликени продължи да
кандидатства за финансиране
от фондовете на Европейския
съюз и други донорски програ-
ми. Също така бяха подписани
5 договора на обща стойност 6
582 994 лв.

3 млн. лв. бяха осигурени за
първия етап от рехабилитация-
та на вътрешна водопроводна

мрежа в град Павликени. Осо-
бено се радвам, че е факт про-
ектът за енергийната ефектив-
ност на МБАЛ за 1,3 млн. лв.

С 1,4 млн. лв. ще можем да
благоустроим Античния кера-
мичен център, да продължим
разкопките в него и да го
превърнем в атрактивен турис-
тически обект. Три общински
сгради ще имат нови отопли-
телни системи по наш проект
за 466 хил. лв.

През 2015 г. успяхме да
завършим 9 проекта на обща
стойност 53 135 706 лв. Между
тях е проектът за градска пре-
чиствателна станция за отпад-
ни води и довеждащ колектор,
който е най-мащабният проект,
изпълняван на територията на
общината, на стойност 30,83
млн. лв. За рехабилитация на
общински пътища по два про-
екта беше направена инвести-

ция в размер общо на 13,3 млн.
лв. В изпълнение на проекта
за деинституционализация се
изградиха два ЦНСТ, едно
защитено жилище и един
Център за социална рехабили-
тация и интеграция на обща
стойност 1,56 млн. лв.

Във фокуса на нашите уси-
лия бяха и множество по-мал-
ки инициативи, които осигури-
ха допълнителен принос към
подобряване на качеството на
живот.

 Има ли според вас пра-
вителството политика за
развитие на регионите и как
работите с изпълнителната
власт?

- Имаме случаи на добро
сътрудничество, но като цяло
липсва политиката за развитие
на регионите. Факт са увели-
чените ни задължения, които
общините трябва да изпълня-
ват, без да е осигурено финан-
сиране за тях. Върху нас е
прехвърлен контролът за не-
законното строителство, за
състоянието на язовирите и
реките, популациите от кома-
ри край тях, доброволните
формирования и редица други.

Тук е и най-наболелият ни
проблем, който ни тежи от го-
дини. Състоянието на пътя меж-
ду селата Патреш, Горна Лип-
ница и Долна Липница го на-
режда сред най-лошите в Се-
верна България. Жителите от
години протестират, включи-
телно и с блокади на пътя, но
за съжаление резултат няма.

Състоянието на това трасе
е такова, че застрашава еже-
дневно живота на преминава-
щите - средищните автобуси с
ученици, линейките с болни,
пожарните коли, товарните ав-
томобили и земеделската тех-
ника на кооперациите, леките
автомобили на гражданите и
междуградския транспорт.
Дори и след три питания на
групата на БСП ЛЯВА БЪЛГА-
РИЯ по време на парламента-
рен контрол отговорът е, че
средства няма.

 Успявате ли да привле-
чете младите хора в дейнос-
тите на общината?

- През годините успяхме да
накараме младите хора да
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Павликени

Инж. ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ е кмет на община Павли-
кени за втори мандат, издигнат от БСП. Роден е
на 20.12.1969 г. в гр. Павликени. Строителен инже-
нер по образование. Женен, с един син.
По време на неговия първи управленски мандат в
община Павликени са привлечени европейски сред-
ства в размер на 65 млн. лв.
Инж. Емануил Манолов е награждаван за цялостна-
та си дейност с приза “Кмет на месеца” в раздели-
те “Земеделие” и “Водни атракции”. Под негово
ръководство община Павликени е удостоена с
Европейски етикет за иновации и прозрачно управ-
ление на местно ниво от Съвета на Европа.

Хип-хоп групата Ice Cream, актьорът Христо Гърбов и певи-
цата Владислава ще забавляват павликенчани и гостите на
града по време на Празника на яйцето. Пъстрият пролетен
празник се организира за трета поредна година от община
Павликени с подкрепата на фирма “Хайпро България” ООД,
най-големият производител на яйца на Балканите.

На 14 май от 14:00 ч. на централния площад “Свобода” в
Павликени започва забавният празник. Мoтoтo нa пpaзникa
oтнoвo щe бъдe “Еднo яйцe - мнoгo възмoжнocти”.

Спортни игри, състезания с яйца, кулинарна надпревара и
много изненади са подготвили организаторите. Пpoгpaмaтa
нa yникaлнaтa кyлинapнa фиecтa включвa още кoнкypc зa
нaй-дoбpe пpигoтвeни пpeдяcтиe, ocнoвнo яcтиe и дecepт c
яйцa, кoитo щe бъдaт oцeнявaни oт професионално жури,
кoнцepти нa caмoдeйнитe cъcтaви oт peгиoнa, игpи, cyвeниpни
щaндoвe и дeceтки aтpaкции. Нaй-дoбpитe в кyлинapнaтa
нaдпpeвapa и игpитe щe пoлyчaт злaтни и cpeбъpни яйцa.

Вeчepтa на сцената щe свирят мecтнитe poк гpyпи - “Нойз”
и “Хедбенгърс”.

Празникът на яйцето е най-голямото събитие в културния
календар на Павликени. Между 3000 и 5000 души обичайно
посещават мероприятието.

„ПРАЗНИКЪТ НА ЯЙЦЕТО”
Е НАЙ-ГОЛЯМОТО
СЪБИТИЕ ЗА ГРАДА

бъдат активни и искащи в отно-
шенията си с местната власт.
Редица инициативи станаха
възможни благодарение на
младежкия устрем и настоява-
не на нашите юноши. Ето, в
края на м. април ученици орга-
низират общоградско почист-
ване. Подкрепяме тяхната ини-
циатива, защото тя е полезна
за града, но и за това, че ще ги
научи на гражданско поведе-
ние и поемане на отговорност.

Младите хора печелят до-

стойно и конкурсите за екс-
пертни позиции в общинската
администрация. Те работят
усърдно и постигат очаквани-
те резултати наравно с по-
опитните им колеги.

Дори и в момента в общин-
ската администрация имаме
двама стажанти. Позициите са
за младши експерти - еколог и
юрисконсулт. Заети са от две
госпожи, за които това е първо
работно място по специалност-
та. Те ще работят в админист-

рацията 9 месеца, като
длъжностите им са финансира-
ни от Националната програма
“Старт в кариерата”.

 Срещате ли разбира-
нето на общинските съвет-
ници за вашите инициативи?

- Общинският съвет работи
в дух на градивност и с много
сериозно отношение към про-
блемите на Павликени. Дово-
лен съм, че там е поле за дис-
кусии, които раждат полезни
резултати за нашите населени
места. Важното е, че добрите
ни планове получават одобре-
нието на съветниците. Моя опо-
ра в това е и групата на БСП,
която има почти пълно мнозин-
ство в общинския съвет.

 В по-малките общини
особено е наболял проблемът
с безработицата. Съществу-
ва ли той при вас и как се
борите с него?

- Данните на бюрото по
труда показват недвусмисле-
но, че безработицата в Пав-
ликени пада за трета поред-
на година. Прекъсната е вече
тенденцията за нарастване на
броя на неработещите, сред-
но през 2015 г. около 12,84%
са без осигурена заетост.
Въпреки това процентът на
безработица за община Пав-
ликени остава по-висок от
средния за страната.

Възможните мерки за оси-
гуряване на заетост бих раз-
делил в две категории - работ-
ните места, които чрез бюдже-
та и различни проекти можем
да осигурим по нашите соци-
ални проекти; и мерките за
стимулиране на частните ин-
вестиции в общината.

Социалните проекти са
важни за нас. Например чрез
проекта “И аз имам семейство”
за деинституционализацията
на деца, които се настаняват в
приемни семейства, на тери-
торията на общината същест-
вуват 30 приемни семейства,
които се грижат общо за 72
деца и за което единият роди-
тел получава заплащане, как-
то и средства за издръжка на
всяко дете. На 11 декември м.г.
подписахме партньорско спо-
разумение с Агенцията за со-
циално подпомагане за
продължаване с 32 месеца на
този проект.

Другият ни проект обезпе-
чава услугата “Личен асис-
тент”. Чрез него са назначени
31 души, които обслужват 33
потребители. Проектът при-
ключи в края на м. февруари
т.г. Услугите “Домашен помощ-
ник”, “Личен асистент” и “Со-
циален асистент” ще бъдат за-
пазени и в новия програмен
период. За целта ще бъдат
назначени 31 лични асистен-
ти, 12 домашни помощници и

2 социални асистенти. Те ще
продължат в Павликени до
края на м. август 2017 г. благо-
дарение на новия ни проект,
който защитихме в края на м.г.

 Ще има ли инвестиции
и работни места за хората?

- Преките частни инвести-
ции са по-мащабният и по-
трайният начин да се осигури
заетост. При нас преобладават
малките и средни предприятия
с персонал 9-12 души. Водеща
роля в икономиката на общи-
ната имат преработвателната
промишленост, машинострое-
нето и селското стопанство,
както и предоставянето на ус-
луги. Водещи икономически
сектори в община Павликени
остават земеделието и услуги-
те с един от най-високите и ус-
тойчиви във времето проценти
на заетост.

Експертите на община Пав-
ликени ежедневно консулти-
рат представители на бизнеса
и граждани за разрешаване на
актуални проблеми във връзка
с настъпили промени в зако-
нодателството и други въпро-
си по компетентност.

Убеден съм, че имаме доб-
ро взаимодействие с частния
бизнес. Той вижда сигурен
партньор в наше лице.

На територията на община
Павликени има и обособени
незастроени терени, подходя-
щи за индустриални зони. С
приемане на новия ОУП тези
зони са ясно регламентирани
и свързани с бъдещото трасе
на магистрала “Хемус”. Отда-
дохме с дългосрочни договори
над 3000 дка неизползваеми
земеделски земи за създава-
не на овощни насаждения,
където също са назначени
доста хора на работа. Напред-
ват по процедурите и двете
фирми с договори за концесии
за добив на базалт.

Полза от този процес ще
има и местната инициативна
група, която е вид публично-
частно партньорство между
общините Павликени, Полски
Тръмбеш, Регионалния фер-
мерски съюз и местни фирми.

През миналата година ста-
наха реалност нови кравефер-
ми, обработването на нови
площи с трайни овощни насаж-
дения, разширяването на ня-
колко от съществуващите за-
води с инвестиции в нови ма-
шини и разрастване на техния
капацитет. Крачките са малки,
но все пак е усилие, което
трябва да бъде поощрено и
подкрепено във времето.

 Каква е вашата роля
при осъществяване на соци-
алната политика на общи-
ната?

- Дейността, с която най-
силно се гордея, е възможност-
та ни да помагаме на хората в
нужда. През четирите години
на първия ми мандат неумор-
но подавахме ръка на всеки
наш съгражданин и търсихме
начини да направим живота
по-добър и по-дълъг.

Днес Павликени е отлич-
ник по социални грижи и услу-
ги на населението. За всички
възрасти - от новородените до
най-възрастните ни съгражда-
ни, ние полагаме грижи спо-
ред възможностите си.

Грижим се старческият дом
в с .Караисен, пенсионерски-
те клубове, клубовете на ин-
валида, клубът на хората с на-
рушено зрение да получат
нужното финансиране и да
осигуряват очакваното високо
ниво на социалната услуга.
Домашният социален патро-
наж от години работи над
капацитета си. Разработваме
проект за преустройството на
сградата на закрития Дом за
деца в с. Михалци в два центъ-
ра за настаняване на възраст-
ни хора с деменция.

За трета поредна година е
отворена общинската програ-
ма “Ин витро” - за финансира-
не на двойки с репродуктивни
проблеми. През миналата го-
дина се роди и първото бебе
по нея.

Ежегодно подпомагаме
абитуриенти-сираци от общи-
ната, както и осигуряваме ед-
нократни помощи на социал-
но слаби наши съграждани.


