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Инж. ГЕНАДИ СЪБКОВ:

Ключова дума
за нас е качество
Бюджет 2016 е бюджет на оцеляването. Стремежът ни е да водим
разумна и балансирана финансова политика, за да върнем доверието
на нашите партньори, казва кметът
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 Г-н Събков, кои бяха ос-
новните предизвикателства,
с които се сблъскахте в на-
чалото на вашия мандат
като нов кмет на община
Мездра? Как бихте охарак-
теризирали сегашното
състояние на общината?

- Кандидатирах се за кмет
на община Мездра със само-
чувствието на човек, който по-
знава атмосферата и пробле-
мите на публичните взаимоот-
ношения в региона. През петте
мандата, в които бях замест-
ник-кмет, видях и изпитах на
гърба си радостите от успехи-
те и болката от разочаровани-
ята. Натрупах знания и опит,
изградих в себе си визия за
това какво и как може да се
промени, как може общинска-
та администрация да бъде по-
ефективна и как да дадем на
хората това, от което имат
нужда. Една година преди из-
борите ситуацията в управле-
нието на общината рязко се
промени и аз не бях на работа
там. През тази една година
преживяхме като град едно
природно бедствие - наводне-
ние. Безпътицата, хаосът и
демотивацията в общинската
администрация, които са вла-
ствали през този период, оба-
че са нанесли много по-големи
щети и разочарования от как-
вато и да било природна сти-
хия. В този смисъл предизви-
кателствата, с които се сблъс-
ках в началото на новия ман-
дат, бяха за мен нови и нео-
чаквани по размер и сила.

Общината бе изпаднала
в състояние на финансов раз-
рив. Задълженията бяха над
8,5 милиона лв. От четири ме-
сеца не бяха плащани осигу-
рителните вноски на работе-
щите в администрацията и
общинското предприятие “Чи-
стота”, възнагражденията на
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общинските съветници, разхо-
дите за електрическа енергия
и какво ли още не. Предизбор-
но и ударно са се асфалтирали
и бетонирали улици без какво-
то и да било финансово обез-
печение и сега строителите
търсеха своето. Пред спиране
бяха доставките на храни и
консумативи за детските гра-
дини, млечната кухня и соци-
алните заведения. Пред врати-
те на кабинета ми ежедневно
се трупаха недоволни достав-
чици на стоки и услуги, които
общината бе превърнала в свои
кредитори, неплащайки им
повече от година. Те очакваха
от новото ръководство бързи
решения. В такава обстановка
да говорим за предизвикател-
ства звучи твърде академич-
но. В общинската администра-
ция заварих объркани и при-
теснени служители.В такава
обстановка и с тези дадености
започнах своя мандат като
кмет. Днес, почти шест месе-
ца след това, в общината е
далеч по-спокойно. Имаме дей-
стващ общински съвет, приет
реалистичен бюджет за 2016
г., разплатени най-неотложни
разходи, постигнати споразу-
мения за разсрочено плащане
с големите доставчици. Прекра-
тихме разточителните догово-
ри, които имахме възможност
или чийто срок изтичаше, ли-
митирахме разходите за ел.
енергия и телефони, не поемах-
ме нови задължения без обез-
печение, оптимизирахме чис-
ления състав, стабилизирахме
организационно и технически
най-важното за реда и хигие-
ната предприятие ОП “Чисто-
та”. Търсим спокойствието,
професионализма и нормал-
ността в работата на общин-
ската администрация и об-
служването на гражданите.
Имаме надежди, въпреки яс-
ното съзнание, че с това теж-
ко наследство финансовото ни
равновесие в следващата една
година ще се крепи на магия.

 Неотдавна Мездра има-
ше добре развита икономика,
работеха доста предприятия.
Какво е положението сега?

Кои са перспективните от-
расли за инвестиране в реги-
она и какви са възможности-
те за тяхното развитие?

 - Носталгията по минала-
та слава на нашите предприя-
тия е налице. В общината ра-
ботеха 16 структуроопределя-
щи предприятия, а трудът на
хората се ценеше и уважава-
ше. Сега основни в миналото
единици работят с несравнимо
по-малък капацитет: машино-
строителният завод “Искър”,
текстилната фабрика “Станке
Димитров”, керамичната фаб-
рика. Заводът за телефонни
елементи, консервната фабри-
ка и много други отдавна за-
твориха врати.

Мездра обаче е един от
малкото градове в Североза-
пада, който упорито се съпро-
тивлява на негативните тен-
денции и имаме постигнати
добри резултати. На територи-
ята ни функционира завод за
кабелни комплекти за автомо-
били, в който работят над 1500
работници. Пивоварната ни
набира скорост и произведе-
ната в нея бира “Леденика” е с
безспорни качества. Добре
стои на световния пазар за-
водът за минералокерамика.
Голямото богатство на общи-
ната си остава обаче белият
врачански камък. Действащи-
те кариери за добив са 10 и
продължава търсенето на кон-
цесии в тази сфера. Изградиха
се две по-големи и множество
малки обработващи предприя-
тия, които печелят авторитет и
пазари.

На територията на община-
та функционират вече четири
водноелектрически централи,
а р. Искър предлага възможно-
сти за още поне толкова.

В селското стопанство
функционират предимно малки
животновъдни обекти, но
възможностите, които дава
Предбалканът, са много по-
големи.Преди седмица напра-
вихме първа копка на ферма
за щрауси.Инвестицията ще
бъде за над 2,5 млн.лева.

С огромен потенциал сме в
сферата на туризма. Имаме

прекрасни природни даденос-
ти, скалния феномен “Ритли-
те”, Черепишки и Тържишки
манастири, исторически и кул-
турни паметници, архитектур-
ния комплекс “Калето”. Приро-
дата е била щедра към регио-
на ни, хората ни са трудолю-
биви и отговорни и е крайно
време хубавите идеи да наме-
рят инвестиции и да се реали-
зират.

 Кои са главните акцен-
ти, на които заложихте в
бюджет 2016 г.?

- За община Мездра бюд-
жет 2016 е бюджет на оцеля-
ването. С голяма част от инве-
стиционните средства се нало-
жи да покрием направените
разходи през предишни пери-
оди. Над 1,3 млн. лева собст-
вени приходи ще изразходва-
ме за разплащане на просро-
чени задължения. Свели сме
всички разходи до възможния
минимум. Стремежът ни е да
водим разумна, отговорна и
балансирана финансова поли-
тика. Това означава да върнем

разованието, здравеопазване-
то, социалните дейности и кул-
турата в бюджета на община-
та в съответствие със средст-
вата, които получаваме за де-
легираните от държавата дей-
ности. Ще гарантираме устой-
чивост на фестивала “Магията
на Мездра” и традиционните
празници на културата “Мезд-
ра - май” със собствени сред-
ства.

 Как общината подпома-
га развитието на малкия и
среден бизнес в региона?

- Общинският съвет е при-
ел програма, чиято цел е под-
помагане на бизнеса и поощ-
ряване на инвеститорите. Ва-
жен е индивидуалният подход
към всеки, който проявява
някаква стопанска инициати-
ва. Добра инфраструктура
(пътища, ток, вода,газ и сво-
бодни терени) има на много
места в страната. Ние сме
търсили и търсим личния анга-
жимент и отговорност на об-
щината като решаващ фактор.
Имаме изграден бизнес инку-
батор, за който е предстоящо
реновиране и създаване на
реални условия за развитие
на нови и прохождащи фирми.

Разчитаме много и на из-
готвяната в момента страте-
гия по проекта “Водено от
общността местно развитие”.
Чрез Местната инициативна
група (МИГ) ще се даде нача-
лен тласък на малки проекти,
които хората смятат за важни
и перспективни за региона.

  Работите ли по проек-
ти от програмите на ЕФ и
имате ли изградено звено,
което компетентно и профе-
сионално работи по тях?

-  През изминалия програ-
мен период община Мездра
работи активно с всички опе-
ративни програми, по които
бяхме допустим бенефициент.
В резултат имаме обновена
образователна инфраструкту-
ра, реализирани успешни со-
циални и културни проекти,
завършен проект на воден
цикъл и т.н.

В новия период участието
с проекти по ОП може да се
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доверието в нашите партньори
и станем надеждни, предвиди-
ми и търсени.

Сменяме концепцията.
Вместо големи и безконтрол-
ни разходи по договори за
наета техника и ремонти -
мобилизиране на собствени
сили, подобряване на органи-
зацията и постигане на видими
и трайни резултати. Запазва-
ме приоритетното място на об-
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окаже най-реалистичният на-
чин за подобряване на инфра-
структурата и създаване на
добри условия за живот и от-
дих в общината. Вече подадох-
ме две проектни предложения
по програмата за трансгранич-
но сътрудничество със Сърбия.
Спазваме графика за работа
по ос 2 на ОП “Региони в рас-
теж”, където 28 града сме бе-
нефициенти в подкрепа на
мерки за енергийна ефектив-
ност в опорни центрове на пе-
риферни райони.

Нямаме изградено специа-
лизирано звено за работа по
проекти и програми. Практика
е да използваме наличните
кадри съобразно техния капа-
цитет и възможности, а когато
е необходимо, се привличат
външни специалисти и консул-
танти.

 Успяхте ли, г-н Събков,
да привлечете младите хора
за работа в различните дей-
ности на общината?

- Интересуваме се от
съдбата на всеки наш съграж-
данин и търсим начин да му
помогнем. Преди още да стар-
тира програмата “Обучение и
заетост” за лица до 29 години,
вече бяхме уточнили списък с
потенциалните участници и
провели интервюта с желае-
щите да започнат работа. В
крайна сметка всички млади
хора, които проявиха интерес,
бяха наети. Разкрити бяха нови
95 работни места.

На свободните работни
места в общинската админис-
трация се даде шанс за работа
на експертни позиции на чети-
рима млади специалисти. Ис-
каме да изградим боеспосо-

бен колектив от амбициозни и
отговорни хора, независимо от
стаж, възраст и пол.

 Каква е безработица-
та в общината и как вие като
кмет съдействате за нейно-
то намаляване - разбира се,
ако има такава?

- И един човек да е останал
без работа, ще търсим въз-
можност да му помогнем или
да го мотивираме за работа.
Към този момент задачата ни
е много по-трудна, защото
безработните в общината са
1200. Работим добре с Бюрото
по труда, в контакт сме с го-
лемите работодатели, съдей-
стваме за провеждане на тру-
дови борси, кандидатстваме по
всички програми, които дават
възможност на общината да
разкрива работни места, под-
помагаме организационно ра-
ботодатели, провеждаме анке-
ти с безработни и в крайна
сметка целият този набор от
действия дава резултати. През
следващите няколко месеца
заводът за кабелни комплекти
за автомобили ще разкрие още
1500 нови работни места. Това
е огромна възможност не само
за общината, но и за целия
регион. Даваме си сметка, че
не всички ще отговорят на изи-
скванията на работодателя, a
други няма да проявяват инте-
рес. Затова и усилията ни не
спират дотук. Продължаваме
да провокираме местните пред-
приемачи и търсим упорито
външни инвеститори в различ-
ни производствени сфери.

 Трябва ли според вас
държавата да даде повече от
сегашните правомощия на
местната власт и в състо-
яние ли са обаче кметовете
да ги оползотворят?

- Колкото по-развита е една
демокрация, толкова по-реал-
на и всеобхватна е децентра-
лизацията в управлението.
Процесът, макар и с много
малки стъпки, трябва да  върви
и в нашата страна. Колебани-
ята, които се внасят в систе-
мата с обясненията за липса
на капацитет в общините, няма
да издържат логически и вре-
мево. Ако има воля да се ук-
репва местното самоуправле-
ние, трябва да му се делегират
финансово обезпечени права и
отговорности, най-малкото за
да имат стимул местни (и не
само) кадри да учат и да пред-
почетат да работят включител-
но в малките населени места
и общини, където ще бъдат
ценени и уважавани. Другата
възможност за превръщането
ни в бананова република с
развит център и бедстваща пе-
риферия е лесно реализируе-
ма, но, надявам се, нежелана
от мнозинството българи.

 Имате ли нови насоки

в социалната политика на
общината - здравеопазване,
образование, култура,
спорт?

- Социалната ориентация на
управлението е безспорна, а
голямата разлика идва от де-
тайлите. Основната задача е
да променим отношението на
предлагащите услугата към
потребителите, да градим сис-
тема на взаимно доверие и
уважение. Превръщането на
пациентите в колеги, на учени-
ците в партньори, на социално
слабите в приятели е гаранция
за успехи. Сигурен съм, че
дори и с незначителните сред-
ства, с които сме принудени
да оперираме в тази сфера,
вложени по правилния начин и
в подходящия момент, ще по-
стигнем впечатляващи резул-
тати. Елементарен пример в
това отношение е изплащане-
то на помощи на семейства
при раждане на дете. И преди,
и сега се дават по 350 лева.
Разликата е, че преди хората
се молеха и чакаха по шест
месеца, а сега ги получават
веднага след оформяне на до-
кументите.

  Кои са приоритетите,
на които сте заложили в
програмата си за управлени-
ето на Мездра в следващите
четири години?

 - Невероятно тежкото фи-
нансово наследство от пре-
дишното управление затруд-
нява, пречи и отлага във вре-
мето изпълнението на много
важни предизборни ангажи-
менти, но не е в състояние да
промени посоката на движе-
ние. Мездра вече има прозрач-
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1987 г. завършва висшето си образование във ВМИ
“Ленин”, гр. София - машинен инженер, специалност
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но, честно и отговорно управ-
ление. Мина времето на задку-
лисни договорки и финансови
комбинации. Управленският
екип на общината има силата,
волята и професионализма да
работи целенасочено и упори-
то за изпълнение на основните
приоритети, а те са:

1. Осигуряване на заетост,
добри условия за труд и до-
стойно заплащане;

2.  Подобряване на жизне-
ната среда и публичните услу-
ги;

3. Превръщане на община
Мездра в социална община;

4. Осигуряване на достъпно
здравеопазване за всеки;

5. Превръщане на образо-
ванието в най-ценната инвес-
тиция;

6. Развитие на културата,
спорта и туризма.

Постигането на видими и
трайни успехи във всички на-
правления е възможно на база:

- Провокиране и насърча-
ване на творческия дух и пред-
приемчивост на хората от об-
щината;

- Професионализма на за-
етите в обществения сектор;

- Формиране на атмосфера
на уважение и толерантност;

- Публични обсъждания и
даване шанс за реализация на
нестандартни идеи и изяви.

Ключова дума за нас във
всички направления на дейно-
стите е качество - подобрява-
не на качеството на живот,
изготвяне на качествени про-
екти, изпълнение на качестве-
ни строителни и ремонтни дей-
ности, извършване на качест-
вени услуги.

Павел ПЕТРОВ

Oт трети до шести май в Мездра се проведе третото издание
на иновативното културно събитие “Free Fest: Магията на Ме-
здра”. На 3 май директорът на Младежки дом - Враца Георги
Врабчев и неговите “музи” пренесоха огъня в душите на събра-
лите се зрители. Те се насочиха към сцената на пл. “България”,
където направиха своя ритуал, с който да запалят огъня на
изкуството.

На четвърти и пети май Мездра пя, танцува и рисува с два
уъркшопа по съвременни, ромски и традиционни песни и танци,
както и с два уъркшопа по живопис и графити.

На шести май, който се пада и Ден на Мездра, се проведе
заключителния концерт, с който се закри третото издание на
фестивала “Free Fest: Магията на Мездра” и се даде начало на
43-те празници на културата “МЕЗДРА МАЙ”. В концертната зала
на Дома на железничаря се изявиха театрална група ТЕМП,
певци от региона, ансамбъл Хемус - Враца, както и представи-
телен танцов ансамбъл към НЧ “Просвета - 1925 - Мездра”.

Кметът на общината инж. Генади Събков поздрави всички
участници в четирите дни на фестивала, като заяви, че “няма
нищо по-хубаво да видиш пълна зала, която е дошла да уважи
труда на артистите от региона.”

Гвоздеят на програмата беше 30-минутната хореография на
ансамбъл Хемус - Враца и представителния танцов ансамбъл
към читалището в Мездра. Танцьорите успяха да направят
невероятно шоу, показвайки, че фолклорът далеч не е изгубен
в душите на хората от Северозапада.

Бяха прочетени поздравителни адреси по случай Празника на
Мездра от президента на Република България Росен Плевнелиев,
областния управител на Монтана, кмета на Драгоман и др.

За трети път „Free Fest:
Магията на Мездра”


