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Д-Р ЕМИЛ КАРАИВАНОВ:

Работим за подобряване
на инфраструктурата
Приключихме много успешно проектите по предишния
програмен период - 2007-2013 г., казва кметът

Д-Р ЕМИЛ КАРАИВАНОВ е роден на 17 май 1968 г. в
Асеновград.
Завършва медицина през 1994 г.По-късно през 2003 г.
взема специалност неврология.
След това, през 2009 г.завършва магистратура -
здравен мениджмънт.
След завършването си е работил в спешна помощ -
Асеновград, като лекар и управител на Медицински
център. От 2003 до 2006 г. работи като лекар-невро-
лог в Неврологично отделение в МБАЛ - Пловдив. От
2006 до 2009 г.е зам.изпълнителен директор на съща-
та болница. От 2010 г.работи като зам.-директор и
невролог в болница “Св.Мина” - Пловдив.
От 2003 до 2011 г. - два мандата е общински съвет-
ник в община Асеновград.
Бил е председател на комисията по здравеопазване и
социални дейности и на комисията по обществен ред
и сигурност.
От ноември 2011 г. и до момента е кмет на община
Асеновград.
Семеен, с една дъщеря.
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На Еньовден в Асеновград можете да стане-
те свидетели на един истински, голям празник.
Според народните представи на този ден
слънцето започва бавно да умира и годината да
клони към зимата. В историческите корени
“Еньо” символизира слънцето. Казват, че ако
успееш да видиш рано сутринта играещото по
жива вода слънце, ще бъдеш здрав през цяла-
та година. Много са вярванията и преданията за
Еньовден. Според едно такова в нощта преди
празника водите в реки и кладенци придобиват
магически сили и стават лечебни, защото
слънцето при изгрев се окъпва в тях. Билките
също имат най-голяма целебна сила точно на
Еньовден. От тях се правят както отвари и чай
за лекуване на болни, така и се гадае, правят се
наричания и дори любовни магии.

В Асеновград обаче тази народна тради-
ция и вярванията,
свързани с нея, се
съчетават с още един
обичай - Калиница.
Или в превод от
гръцки - хубавица,
красавица, малка
булка. Ритуалът дати-
ра далеч назад в сто-
летията и се свързва
с бога на слънцето. В
този смисъл “Кали-
ница” може да се
нарече и “Слънчова
женитба”. Старинна-
та традиция на кали-
ниците идва от стари-
те гръцки квартали
на Асеновград. С го-
дините обичаят се
пренесъл и в българските квартали. За кали-
ница се избирало момиченце до 6-годишна
възраст от най-богатото и заможно семейство.
Три поредни години я обличали в бяла премя-
на като невеста. Тя тръгвала към църквата
през центъра на града, заобиколена от своите
дружки. Те пеели песен за калиницата, веели
й с ветрила, а една от тях вървяла с чадър, за
да е скрие, ако се засече с друга калиница.
Вярването било, че късметът и богатството на
родителите на калиницата ще се пренесат
върху всички в квартала. Според местната
легенда образът на калиницата се свързва с
образа на малката Богородица от иконата
“Свето Въведение Богородично”, намираща се

 Г-н Караиванов, измина
една доста бурна година, на-
ситена с много събития - ос-
тавка на правителство, вре-
менно и ново правителство,
стачки и т.н. Как според вас
оцеляват общините в така-
ва обстановка? Кои бяха
предизвикателствата за вас
като кмет на община Асе-
новград през изминалата
2013 г.?

- Годината наистина бе из-
ключително динамична и всич-
ки събития оставиха отпечатък
върху дейността и на местната
власт, защото правителствена-
та криза и предсрочните избо-
ри забавиха реализирането на
голяма част от дейностите,
свързани с национално и ев-
ропейско финансиране. И все
пак относително добрата само-
стоятелност на местната власт
позволи кметовете да реали-
зираме приетите програми,
което е една не малка незави-
симост. Новото правителство
на Пламен Орешарски успя в
последните месеци на 2013 г.

Интервю на
Петрана СОМЛЕВА

да подпомогне общините. За
нас бяха определени 350 млн.
лв. от публичната инвестици-
онна програма “Растеж и раз-
витие на регионите”. От тях об-
щина Асеновград получава
1 780 000 лв. за реализира-
нето на първи етап от проек-
тите за канализации на села-
та Козаново, Конуш и Леново
и да започнем цялостна ре-
конструкция на общинския
пазар в Асеновград. Тази фи-
нансова подкрепа ни дава
възможност за развиване на
икономиката и на инфраструк-
турата на общината.

За мен, като кмет на общи-
на Асеновград, 2013 г. бе мно-
го важна година, през която
приключихме голяма част от
проектите от предишния про-
грамен период, и смея да кажа,
много успешно. Разбира се, не
беше лесно, защото това бяха
проекти, наследени и нереа-
лизирани от предишното ръко-
водство, с големи пропуски и
финансови пробойни. Разходи-
те по част от тях се оказаха
двойни, дори тройни, поради
непълноти в проектирането.
Тези разходи бяха платени от
общинския бюджет, което за-
бави с една година реализи-
рането на важни обекти от ин-
вестиционната програма за
2013 година. Въпреки  това
смятам, че ръководената от
мен администрация на общи-
на Асеновград успя успешно
да приключи финансовата
2013 година.

 Какви бяха последици-
те от икономическата криза
в общината и как тя се от-
рази на икономиката, незави-
симо че партия ГЕРБ пре-
движдаха тя да приключи
още преди две години? Къде
проблемите са най-сериозни
и как се справяте с тях?

- Икономическата криза не
само че не приключи, а в от-
делни отрасли се задълбочи,
така че прогнозите на ГЕРБ се
оказаха дълбоко неверни. По-
следиците за община Асенов-
град, и особено за бизнеса, все
още личат. Дребният и сред-
ният бизнес изпитват сериоз-
ни затруднения. На местно
ниво общината прилага всич-
ки възможни мерки за облек-
чаването на тяхната работа. Но
основните проблеми на пред-

приемачите са свързани със
законодателни промени и тряб-
ва да се работи в тази насока.

От гледна точка на местна-
та власт бих казал, че се уве-
личиха социалните ангажи-
менти, свързани с бедността и
безработицата. Макар че без-
работицата в нашата община
е с 3 пункта по-ниска от сред-
ната за страната. С финанси-
ране от държавата създадох-
ме обществена трапезария, ко-
ято се ползва от 75 социално
слаби жители на община Асе-
новград. Кандидатствахме и
успяхме да се включим във
всички възможни проекти за
осигуряване на работа на мла-
дежи, на хора с увреждания, и
за реализиране на различни
социални мероприятия.

Смея да твърдя, че община
Асеновград съумява да се
справя и да реализира поли-
тики с  икономически и социа-
лен ефект.

 Кои са най-перспектив-
ните отрасли за инвестиции
в региона и какви са възмож-
ностите за тяхното разви-
тие?

- Перспективите пред пред-
приемачите и инвеститорите в
Асеновград са големи. Градът
се развива интензивно и по-
стоянно се разкриват нови
възможности за инвестиции и
пазарни възможности. Лични-
те ми наблюдения са, че засе-
га се инвестира най-вече в сре-
ден и дребен бизнес, но все
повече големи инвеститори се
опитват да намерят своето мя-
сто в Асеновград и общината.
Затова работим за подобрява-
не на инфраструктурата и об-
лагородяването на индустри-
алните зони на града, където
има изключително добри
възможности за бизнес и ин-
вестиции.

Отрасълът, който е и визит-
на картичка на Асеновград, е
производството на сватбени и
абитуриентски облекла. Това е
известно в цяла България, а
последните години придобих-
ме популярност и извън ней-
ните граници. Над 100 са фир-
мите в града, които произвеж-
дат рокли, костюми, обувки и
аксесоари за тези два важни
момента от живота на човек.

Други традиционни отрас-
ли при нас е химическата и

консервната промишленост.
Тези дейности имат много ра-
ботни места и имат утвърдена
ниша на свободния пазар.

Може би тук е мястото да
добавя и това, че в Асеновград
съществува и активно работи
Съюз на частните предприе-
мачи. Това са амбициозни хора,
с ясна представа за икономи-
ческото развитие и бъдеще на
града. Ние работим много ак-
тивно с тях, поддържаме доб-
ри отношения, организираме
съвместни инициативи и участ-
ваме на множество национал-
ни и международни форуми.

 Колко проекти по опе-
ративните програми за тези
години от мандата имате
разработени? Кои са най-
важните за бъдещото разви-
тие на община Асеновград?
С какво финансиране са те?
По какви нови проекти рабо-
тите в момента? Има ли об-
щината достатъчен капаци-
тет за тяхното разработва-
не?

- Както вече казах, аз и
екипът ми реализирахме всич-
ки одобрени проекти в общи-
ната. Ще изброя само най-го-
лемите и значими от тях. Може
би най-значимият за всички
асеновградчани и за нашите
гости е проектът за реновира-
нето на Асеновата крепост.
Този паметник на културата е
символ на нашия град и вече е
едно достъпно, поддържано и
много посещаемо място от сто-
тици хора ежедневно. Другият
голям проект е за енергийната
ефективност на образователна-
та инфраструктура, с който
осъвременихме и направихме
по-топли и по-уютни девет учи-
лища и детски градини на те-
риторията на общината. Друг
мащабен проект, който приклю-
чи преди няколко месеца, е
прихващането на водите на
Аман дере. Това съоръжение
вече ще предотвратява посто-
янните наводнения в три голе-
ми квартала на Асеновград и
нашите жители няма да се
притесняват от дъждовните
сезони. През изминалата годи-
на изградихме двуетажен
център за настаняване от се-
меен тип в кв. “Единство”, кой-
то е част от общинската стра-
тегия за деинституционализа-
ция на социалните домове.

През 2013 г. открихме и реги-
онален център за обезврежда-
не на твърди битови отпадъци.
Той е един от петте в цялата
страна и сме горди с този
център. Не искам да пропусна
и останалите, макар и по-мал-
ки, като финансиране на про-
екти по ОПАК и ОП “Развитие
на човешките реурси”.

В момента подготвяме про-
екти за новия програмен пери-
од 2014-2020. Приоритет за
мен в това отношение ще
бъдат две неща. Проектът за
рехабилитацията на водоснаб-
дителната и канализационна
мрежа, включително изгражда-
не на нова пречиствателна
станция за отпадни води за
град Асеновград, е основната
задача, която ще се стремим
да реализираме. Това е изклю-
чително важен и мащабен про-
ект за инфраструктурата на
Асеновград. Вторият голям
проект е реконструкцията на
общинския пазар. Той пред-
ставлява една огромна терито-
рия в централната част на гра-
да, която в момента е с амор-
тизирана инфраструктура, не-
функционална пътна мрежа,
дори на места е трудно-
достъпна, а е важно място за
асеновградчани и жителите на
околните общини. На пазара
работят много хора, а потре-
бителите и посетителите еже-
дневно са стотици. Затова смя-

там, че е необходимо да
извършим реконструкцията във
възможно най-кратки срокове.
Освен това са необходими нови
генерални решения за град-
ското озеленяване - паркове и
площадни пространства, които
ще реализираме с европейски
и общински  средства. Общин-
ската администрация има се-
риозен потенциал и опит в ра-
ботата с проекти и смятам, че
ще бъдем готови за новите
предизвикателства.

 Кои са предизвикател-
ствата в областта на соци-
алната политика, здравео-
пазването, образованието,
културата, туризма...?

- Социалните ангажименти
са мой основен приоритет, за-
това в тази област Асеновград
може да се похвали с добри
резултати. Твърдо мога да

кажа, че ще продължаваме да
работим в същия дух. Спече-
лили сме и работим по два со-
циални проекти, свързани с
грижа за 150 наши съгражда-
ни с увреждания, дневен
център за 30 деца с уврежда-
ния, социална трапезария. Фи-
нансираме с общински средст-
ва семейства и двойки с ре-
продуктивни проблеми, предо-
ставяме еднократни помощи за
социално слаби граждани и
граждани със сериозни здра-
вословни проблеми.

В областта на здравеопаз-
ването най-голямото предизви-
кателство ще бъде обновяване-
то на сградния фонд на МБАЛ-
Асеновград, като  кандидатст-
ваме по програма “Красива
България”, и закупуване на
ново медицинско оборудване.
Но като цяло условията тук са
добри и по-скоро ще надграж-
даме постигнатото.

По отношение на културно-
историческото наследство и
развитието на туризма смятам,
че Асеновград е конкурентен
спрямо много други градове.
Вече споменах, че реновира-
нето на Асеновата крепост
оказа голямо влияние на пото-
ка от туристи. От близо година
имаме и общинско предприя-
тие “Туризъм”, което работи в
насока за разработване на
нови обекти и маршрути на
територията на цялата общи-
на. Асеновград е наричан още
“Малкия Йерусалим” заради
многото религиозни храмове и
параклиси, и заедно с Бачков-
ския манастир дават възмож-
ност за развитието на религи-
озния туризъм. При нас има и
изключително много природни
феномени - каменното тракий-
ско светилище Белинташ, Ка-

раджов камък, резерватът
“Червената скала” край село
Бачково, Сливодолското пада-
ло, пещерите около село Доб-
ростан, резерватът за чапли в
село Конуш, естествената чи-
нарова гора в село Тополово и
други. Освен това ние сме ви-
нарски център с традиции и
иновации. Празниците на ви-
ното в Асеновград всяка годи-
на придобиват все по-мащабен
облик. Но може би най-емоци-
онален празник при нас е
Еньовден. Тогава ние сме най-
красивата точка на България с
единствения запазен обичай
“Калиница”. Тогава улиците в
града се превръщат в дефиле
на прекрасните ни дечица, об-
лечени с бели рокли като
същински слънчеви булки.
Това е един обичай, който
носи много радост, красота,
магичност и  очарователност.
От няколко години съвместно с
местните производители на
сватбени облекла организира-
ме и ревю на булчински рокли
след шествието на малките
красавици.

 Кои са главните акцен-
ти, на които заложихте в
бюджет 2014 г.?

- С бюджета за 2014 годи-
на поставихме основите на
новия програмен период. По-
ради тази причина сме зало-
жили най-много средства за
проектиране и за инфраструк-
тура, както в града, така и в
селата. Общата рамка на бюд-
жета е 37 млн. лв. Това е най-
големият бюджет, с който до-
сега се е ангажирала община
Асеновград, и който получи
подкрепата на съветниците от
всички политически партии в
местния парламент. Това ме
задължава заедно с ръководе-
ната от мен администрация да
работим за реализацията на
всички цели и задачи, които
сме си поставили.

 Преди десетина дни
стана голям скандал, свързан

с 500-те млн. лв.,
отпуснати по про-
грамата “Растеж и
устойчиво разви-
тие на регионите”.
Вашата община по-
лучава ли от тези
пари и какво е ва-
шето мнение по
този скандал?

- По програма
“Растеж и устойчиво
развитие на регио-
ните” правителство-
то постави ясни кри-
терии за участие.
Всички общини бях-
ме предварително
запознати с тях. Об-
щина Асеновград
подаде 13 проекта,
от които 4 отговаря-
ха на всички крите-
рии на правителст-
вото и съответно
бяха одобрени. Об-
щата стойност на
парите, отпуснати за
община Асеновград,
както вече казах, е

общината, като се насочат
проекти и  средства към по-
малките села. Поех редица ан-
гажименти към младежите и
майките. Част от тях вече
изпълних, други са в процес на
изпълнение. Продължавам да
работя за създаване на по-
добри условия за спорт. А що
се отнася до културното разви-
тие на Асеновград, смятам, че
утвърдихме още повече тради-
ционните събития тук, но и
създадохме условия за много
културни иновации. В заключе-
ние бих казал, че предстои
още много работа. Аз и екипът
ми сме амбицирани да дове-
дем докрай всяка идея и всяко
поето обещание. Разчитаме и
получаваме обществената
подкрепа на жителите на об-
щината, защото без тяхната
инициативност много от идеи-
те бихме осъществили много
по-трудно.

УНИКАЛНИЯТ РИТУАЛ „КАЛИНИЦА”
СВАТБЕНО ДЕФИЛЕ

в един от параклисите. По този начин стани-
маклии още преди столетия слели образа на
Светата майка и култа към слънцето с обичая
“Калиница”.

Празникът, съчетание от християнски и ези-
чески вярвания, е запазен, макар и малко осъ-
временен, и до днес. Стотици малки момичен-
ца всяка година биват обличани от своите май-
ки с бели рокли и обикалят с църковна проце-
сия през целия град. До обяд старият Станима-
ка се превръща в град на малките булки с пищна
тържествена програма.

Малко по-късно през деня Асеновград се
преобразява и сякаш малките момиченца от
сутринта с белите рокли изведнъж са станали
истински булки. Защото надвечер започва
същинска сватбена феерия. Насред площада
дефилират стотици модели от дизайнери на бул-

чинско облекло. Мест-
ни групи за изворен
фолклор представят
автентични сватбарски
обичаи от миналото и
настоящето. Целта на
тази част от празника
е да се открият и пока-
жат най-уникалните,
атрактивни и дори за-
бавни сватбени обичаи.
Стремежът на органи-
заторите е празникът
да се превърне в меж-
дународен, предста-
вяйки страната ни като
атрактивна културно-
историческа дестина-
ция.

Домакин на
всичко това, разбира се, е градът на цар Иван
Асен II, на виното, любовта и сватбите - Асенов-
град. Наистина можем да го наречем столица
на булчинските рокли и аксесоари. Най-търсе-
ната дестинация за най-светлия ден на хиляди
млади двойки. В града има 87 магазина за
сватбени и официални облекла, а заедно с про-
изводителите на аксесоари фирмите стават над
100.

На Еньовден - в Асеновград, в малкия Йеру-
салим, можете да бъдете не само свидетели, но
и участници в един уникален по рода си, кра-
сив, озарен с детски усмивки и прекрасни бул-
ки празник. Трябва да си тук, за да усетиш
магията.

1 млн. 780 хил. лв., и аз, като
кмет, съм доволен, защото тях-
ната реализация е важна за
развитието на селищата в об-
щината.

 Какво, г-н Караиванов,
искате да направите още за
община Асеновград до края
на мандата ви?

- Разбира се, това, което
искам да се случи до края на
този мандат, е да изпълня по-
етите обещания към жителите
на Асеновград. Преди малко
повече от 2 години, по време
на  предизборната кампания,
аз обещах една по-зелена
община, по-добра и функцио-
нална инфраструктура. Резул-
татите в тази област вече са
видими, но имаме още много
работа. Асеновград е сравни-
телно голям град. И затова се
стремя към преодоляване на
диспропорциите между насе-
лените места и центъра на

Сватбено дефиле

Калиница

Асенова крепостОткриване на детска градина
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