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Интервю на
Петрана СОМЛЕВА

 Г-н Андонов, измина
една  доста бурна година,
наситена с много събития
- оставки, ново правител-
ство, непрекъснати стач-
ки и т.н. Как оцеляват об-
щините в такава обста-
новка и как специално об-
щина Стралджа приключи
2013 г.? Кои бяха най-голе-
мите проблеми, които
срещнахте в работата си?

- Изминалата 2013 г.бе-
ше наистина напрегната от
политическа гледна точка -
оставка на правителството,

МИТКО АНДОНОВ  е роден на 29 юни 1958 г. в ямбол-
ското село Лесово. Завършва средно образование в
Строителения техникум - Стара Загора, специал-
ност “Архитектура и строителство”. Диплом за
висше образование получава във ВИНС - Варна, специ-
алност “Икономика и управление на строителство-
то”. Трудовата си биография започва като техничес-
ки ръководител, инвеститор на обекти. В община
Стралджа набира опит като гл. специалист по стро-
ителството, секретар и зам.-кмет. През 2003 г. е
избран за кмет на община Стралджа.
След успешния  първи мандат избирателите му
гласуваха доверие за втори мандат  2007-2011 г.
Категорична е подкрепата му за кмет на община
Стралджа и трети мандат - 2011-2015 г.
Митко Андонов е председател на ОбФК ”Стралджа”,
член на настоятелството при читалище “Просвета -
1892” - Стралджа.
    Женен, има една дъщеря.
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МИТКО АНДОНОВ:

Приключихме 2013 г.
без никакви задължения
Правителството трябва допълнително да отделя средства
за общини с над определен процент на безработица, казва кметът

служебен кабинет, нови пар-
ламентарни избори, нов ка-
бинет и пр. Хубавото е, че
тези политически промени
не оказаха голямо влияние
в работата на нашата общи-
на. Въпреки политическите
катаклизми субсидията, коя-
то имахме като бюджет, се
изпълняваше, както беше
планирано, и това бе най-
важното, за да съществува-
ме и да работим. Работата
на цялата община беше
съсредоточена по приключ-
ването на определени про-
екти и използването на по-
следните възможности за
проекти по развитие на сел-
ските райони за 2013 г. Раз-
бира се, тези промени и тези
движения в държавата в
малка степен оказаха някак-
во въздействие, но като цяло
не повлияха на община
Стралджа. Приключихме го-
дината с нужните планира-
ни средства, разплатихме се
с контрагентите, нямаме ни-
какви задължения. Съблюда-
вахме разходването на сред-
ствата да бъде съобразено
с нашите приходи. Кон-
тролът, който наложихме
върху бюджета, ни позволи
да приключим годината по
този начин, иначе, знаете,
нужди винаги има, и затова
ние се съобразявахме с гла-
сувания бюджет и не сме се
разпускали.

Основният и най-важен
проблем в общината е без-
работицата, която е една от
най-високите в региона, а
бих казал, вече и в страната
- някъде около 40 на сто, ко-
ято, разбира се, е изчисле-
на на база ромското насе-
ление, което на практика

няма квалификация и не
може да намери реализа-
ция. Влияние оказа и това,
че строителството по море-
то приключи, където доста
хора намираха препитание,
също така влияние оказа и
това, че селското стопанст-
во се насочи към интензив-
но земеделие на зърнени
култури, машинният парк
вече е оборудван със съвре-
менна и мощна техника, за
която се изисква висока ква-
лификация. Това основно са
предпоставките за по-висо-
ката безработица в община-
та. Опитваме се да решим
проблема, като кандидатст-
ваме по всички възможни
отворени мерки, програми и
проекти, финансирани от
държавата или от Европей-
ския съюз. Участието ни в
национални програми за
преодоляване на безрабо-
тицата е възможност, която
пълноценно използваме за
снижаването й. Накратко
мога да маркирам няколко
програми, по които в по-
следните няколко години
сме осигурявали работни
места: по Нац. програма “От
социални помощи към оси-
гуряване на заетост” за 10-
те години имаме 1989 работ-
ни места, усвоените средст-
ва са 3 810 377 лв., от които
530 473 лв. участие на об-
щината; по ОП “Развитие на
човешките ресурси” за 2013
г.- 3 работни места за мла-
ди специалисти; по Нац. про-
грама “Заетост на младежи
с висше образование в пуб-
личната администрация”,
известна като програма
“Старт в кариерата”, са оси-
гурени 8 работни места, че-
тиримата от които сме на-
ели трайно в администраци-
ята на общината.; по Нац.
програма “Опазване на ре-
колтата” - 13 работни места;
по Нац. програма “Социален
асистент” сме осигурили ра-
бота за 38 асистенти, които
са обгрижвали 68 потреби-
тели; от 2010 г. и до момен-
та по проект “Подкрепа за
достоен живот” на Агенция-
та за социално подпомага-
не, в който общината е парт-
ньор, са назначени 18 лич-
ни асистенти. Стойността на
проекта до момента е 223
673 лв. Имаме участие и в
редица още програми за
осигуряване на работни ме-
ста. Като резултат в цифри
за ефективно използване на
програмите за 2013 г. има-

ме осигурени 369 работни
места, а за последните 10
години - 2581 работни мес-
та. Трябва да кажа, че за
изпълнение на приоритет -
Грижа за хората чрез подо-
бряване и изграждане ин-
фраструктурата на община-
та, са използвани всички
възможни финансови ресур-
си - европейски средства,
общински бюджет, целеви
средства и национално фи-
нансиране. Но за да се ту-
шира напрежението, създа-
дено вследствие на огром-
ната безработица, прави-
телството би трябвало
допълнително да отдели оп-
ределени средства от наци-
оналния бюджет за общини
с над определен процент
безработица. За това съм
говорил с г-н Станишев и с
г-н Орешарски, когато беше
на посещение в нашия ре-
гион.Надяваме се този
въпрос да бъде решен.

Другото ми виждане е, че
трябва да се намерят пъти-
ща чрез Програмата за сел-
ските райони чрез допълни-
телно финансиране на земе-
делските производители да
се въведе някакво задълже-
ние да сеят и да произвеж-
дат и други култури, които
ще поемат допълнително
работна ръка, като зеленчу-
копроизводство, овощарство
и др. Проблемът с безрабо-
тицата съществува не отсе-
га, но вече се изостря и в
национален мащаб, и ако не
се помисли стратегически,
няма да доведе до нищо до-
бро.

 Кои са главните ак-
центи, на които заложих-
те при изработването на
новия бюджет на община
Стралджа?

- Бюджетът е подготвен.
Вече мина общественото
обсъждане, предстои об-
щинският съвет да го обсъ-
ди и приеме. Мога да кажа,
че бюджетът за 2014 г. е
доста балансиран. По някои
от показателите има увели-
чение, т.е. направили сме
крачки напред в сравнение
със стария бюджет. Завише-
ни са капиталовите разходи,
също така са завишени
средствата за изграждане и
поддържане на четвърто-
класната пътна мрежа,
съвсем малко е завишена и
изравнителната субсидия,
която поемаме на 95%. Раз-
бираемо е правителството в
такъв кризисен момент да

дава едно ограничение, с
което да стимулира общини-
те. Завишението е малко, но
все пак е стъпка напред. За
съжаление това, което се
дава за фонд “Работна за-
плата”, е същото като пред-
ходната година, което зна-
чи, че заплатите на служи-
телите остават същите.

 Колко проекта по опе-
ративните програми има-
те разработени за 2013 г.?
Кои са най-важните, на ко-
ито разчитате за бъдеще-
то на общината и за подо-
бряване живота на хора-
та? С какво финансиране
са те?

- За 2013 г. сме финали-
зирали следните проекти -
по Програмата за развитие
на селските райони: 1. “Ре-
конструкция и обновяване на
паркове в гр. Стралджа” на
стойност 1 596 282 лв. С ре-
ализирането на този проект
сме създали нови съвремен-
ни условия за отдих в “Южен
парк” и парк “Младост” в
Стралджа. 2. Извършили сме
ремонт на сградите на чита-
лищата в селата Зимница и
Лозенец. Двата проекта са
на обща стойност 558 934
лв. В процес на изпълнение
по същата програма е про-
ект за реконструкция на во-
допроводната мрежа в с.
Воденичане - I-ви етап, и ре-
хабилитация на общинските
пътища Стралджа - Атолово
и Воденичене - Джинот.
Стойността на проекта е 5
490 848 лв. Ще бъдат реха-
билитирани 7,6 км пътна
мрежа и реконструиран 3,0
км вътрешен тръбопровод.

По Програмата за транс-
гранично сътрудничество

България - Турция: 1. Проект
“Чиста енергия за осветле-
ние на обществени места в
Стралджа и Кавакли” на
стойност 674 908 евро. Про-
ектът предлага иновативен
подход за намаляване кон-
сумацията на енергия за
улично осветление. 2. Про-
ект “За по-добър живот” на
стойност 686 372 евро.
Изпълнява се и проект “С от-
говорност и грижа за деца-
та до 7 години от община
Стралджа” към Министерст-
вото на труда и социалната
политика на стойност 704
483 лв. Проектът включва и
строително-ремонтни дейно-
сти на сградите в ОУ “Св. Св.
Кирил и Методий” - Стралд-
жа, ЦДГ в селата Лозенец и
Зимница. През 2013 г. сме
извършили ремонти на ня-
колко общински сгради - ОУ
в с. Войника и СОУ в Страл-
джа за 26 237 лв.; основен
ремонт на читалището в с.

Иречеково за 72 122 лв. В
общината разполагаме с
банка готови технически
проекти, като същевремен-
но непрекъснато върви под-
готовка на нови такива. Цел-
та е при откриване на под-
ходяща схема за финанси-
ране да имаме готовност за
навременна подготовка и
внасяне на проектно пред-
ложение.

 Как, г-н Андонов, се
развива бизнесът в регио-
на? Селското стопанство
ли е водещият отрасъл в
община Стралджа? В как-
во се изразява вашата под-
крепа?

- През последните годи-
ни бизнесът се развива в ус-
ловията на световна иконо-
мическа криза, което неми-
нуемо се отрази във всички
сфери на икономиката в
страната и в региона. Про-
мениха се обемите на рабо-
та, финансите, междуфирме-
ната задлъжнялост, наема-
нето на работна ръка. В об-
щина Стралджа водещ дял
има селското стопанство,
което е важен източник на
доходи в населените места.
Земеделието и преработва-
телната промишленост фор-
мират над 80% от създаде-
ната брутна добавена стой-
ност и 60% от заетостта в
сектора. Най-голямото богат-
ство на общината си остава
обработваемата земя, която
е 432 157 дка, и горският ни
фонд в размер на 89 580
дка. С цел стимулиране и
подпомагане дейността на
сектор “Земеделие” пред-
приехме някои действия: на
животновъдите и през 2013
г. са предоставени за полз-
ване 15 000 дка пасища и

мери, за да ги поддържат в
добро екологично състояние
и да получават субсидии за
единица площ. Като резул-
тат те получиха за 2013 г.
427 хил.лв., което е една
солидна подкрепа за дей-
ността им. Предоставихме
земи на пчеларите и около
1500 бр. пчелни семейства
са изнесени извън населе-
ните места. Чрез търг са от-
дадени под наем общински
земи и приходите от тях за
2013 г. възлизат на 173 414
лв. За стимулиране на земе-
делските производители и
осигуряване на собствени
приходи в общинския бюд-
жет още през 2012 г. за
първи път пристъпихме към
продажба чрез търг на об-
щинска земеделска земя за
311 688 лв. Общината заку-
пи земеделска земя в раз-
мер на 85,276 дка, върху
която бе изградено смети-
щето на гр. Стралджа и по
този начин решихме един
важен за града проблем.

 Кои са предизвикател-
ствата в областта на об-
разованието и здравеопаз-
ването?

- В общината има четири
общински училища и едино
държавно - социален интер-
нат, с който имаме пробле-
ми за това, че има предло-
жение за закриването му.
Общината настояваме да се
спре тази заповед, защото
това училище има традиции.
Сега там се смени дирек-
торът и нещата тръгнаха
добре.

В общинските училища
се обучават 1178 деца, като
броят им е нараснал незна-
чително през последната
година спрямо 2008/2009 г.
За последните 10 години
училищната мрежа е опти-
мизирана, и макар това да е
болезнен процес за отдел-
ните селища, на преден
план са интересите на де-
цата и нашата най-голяма
отговорност е те да се обу-
чават в добри училища, в са-

се запазиха и сега обслуж-
ват спешно нашето населе-
ние. Казвам, че обслужват
“спешно”, защото и хората са
възрастни, и обикновено
българинът, когато стане
много зле, тогава търси ме-
дицинската помощ. Затова те
са основният гръбнак, а
същевременно имаме и мно-
го практики. Малко напреже-
ние има само в отдалечените
села, тъй като те са по-малко
населени и там лекарите
имат по-малко пациенти. Има
някакви стимули за практики-
те в отдалечените райони, но
те са малко. Бих казал, че ня-
маме остро напрежение в
тази насока, тъй като все пак
община Стралджа се намира
близо до областния град,
където нуждаещите могат да
потърсят помощ.

 Стралджа е извест-
на с това, че хората тук
спазват културните тра-
диции. Колко читалища има
в общината и как те се
развиват?

мостоятелни паралелки, при
подходящи условия. Учили-
щата разполагат със специ-
ализиран ученически пре-
воз за пътуващите деца и
ученици. Като резултат мога
да кажа, че 4-те училища са
реализирали 43 проекта на
обща стойност 394 414 лв.,
или усвоените средства по
проекти са 338,82 лв. на уче-
ник. Тези средства доприна-
сят за повишаване качест-
вото на учебно-възпитател-
ния процес, повишаване
квалификацията на учители-
те и мотивацията на учени-
ците.

 В здравеопазването доб-
рото е, че още навремето,
когато се създаваше Бърза
помощ, в нашата община ос-
танаха два центъра и въпре-
ки че имаше катаклизми, те

- Наистина, стралджанци
тачат културните си тради-
ции. Участваме в много фес-
тивали. Кукерите от Стралд-
жа за пореден път участваха
в Международния маскара-
ден фестивал “Сурва - 2013
г.” - Перник, и донесоха брон-
зов медал. Община Стралд-
жа стана член на ФЕНГ /Фе-
дерация на карнавалните
градове/. Българската секция
при международната фолк-
лорна организация /IOF/ след
категоризация даде първа
категория на ансамбъл “Зла-
тен клас” и на певческата
група “Зорница” от с. Зимни-
ца. Трябва да отбележа, че
наши колективи се предста-
виха достойно на IХ и Х-я
Национален фолклорен
събор в Копривщица и се
завърнаха с престижни на-
гради. Увеличи се броят на
участниците в традиционния
събор “Мараш пее”, конкур-
са - надпяване “С песните на
Вълкана Стоянова”. Тя е най-
известната певица на тра-

кийски песни и в ней-
на памет миналата
година издигнахме
паметник в родното й
село. Поддържаме
традициите на танцо-
вия състав на чита-
лището в Стралджа,
който има много до-
бри изяви. Той е лю-
бителски, но бих ка-
зал, че не отстъпва
на професионални-
те състави.

 А спонсори
намират ли се?

- Трудно се на-
мират, но въпреки
всичко все още
има. Мога да
кажа, че необхо-
димите спонсори
винаги са се отзо-
вавали, макар и
със скромни суми,
за да можем да
поддържаме и да
развиваме тези
традиции.


