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ИНЖ. НИКОЛАЙ ИВАНОВ:

Приоритетна цел
е привличането на
нови инвеститори
Общината е на пето място сред общините в страната по показателя
„Стойност на сключени проекти” по ОП, казва кметът
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Интервю на
Петрана СОМЛЕВА
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 Инж. Иванов, каква е
равносметката за измина-
лите почти две години от
мандата ви като кмет на
община Враца? Кои са пре-
дизвикателствата за вас
през 2013 г.?

- През тези две години
работихме основно по при-
вличането на средства по
европейски и други донор-
ски програми и на чуждест-
ранни инвестиции, оказвах-
ме подкрепа на местния
малък и среден бизнес и сти-
мулирахме публично-частно-
то партньорство. В резултат
от свършеното до момента
община Враца е на пето
място сред общините в стра-
ната по показателя “Стой-
ност на сключени договори”
по ОП, чрез който се усвоя-
ват средства от структурните
фондове и Кохезионния фонд
на Европейския съюз. В мо-
мента работим общо по 31
проекта на стойност над 170
млн.лв.

 Другият приоритет бе
разширяването на социална-
та политика на общината - в
здравеопазването, образова-
нието, младежките дейности,
а също предоставянето на
нови и разширяването на
познати социални услуги за
населението. Продължаваме
подкрепата си за културните
институции. Положихме уси-
лия и търсихме допълнител-
ни пътища и иновативни

практики за развитие на ту-
ризма като един от основни-
те отрасли, които ще доведат
до съживяване на икономи-
ката на града и общината.

 Основната задача, която
стои пред мен и моя екип за
тази година, е да продължим
да работим за превръщане-
то на Враца и населените ме-
ста в общината в красиво,
чисто и привлекателно мяс-
то за живот, работа и осъще-
ствяване на жизнените про-
екти за всеки гражданин и
най-вече на младите хора.

 Как се отразиха кри-
зата и нейните последици
на хората от общината?
Кои са най-засегнатите
сектори, къде проблемите
са най-сериозни и как се
справяте с тях?

- Безработицата в общи-
на Враца е малко над сред-
ното ниво за страната. За м.
юни тя е 11.87%, при 10.71%
за страната. Броят на безра-
ботните през изминалия ме-
сец е намалял с 259 души.
Тези цифри, разбира се, не
ни успокояват, защото без
работа продължават да са
близо 4000 души, а съвсем
скоро - през август, ще при-
ключат социалните програ-
ми, финансирани от държав-
ния бюджет и по ОП “Разви-
тие на човешките ресурси”,
което ще доведе до освобож-
даването на още хора. Надя-
ваме се скоро програмите да

започнат отново, защото
това е един от начините да
намалим безработицата. Об-
щина Враца работи активно
по всички програми, по кои-
то могат да бъдат наемани
хора. Усилията ни бяха оце-
нени и получихме Национа-
лен приз “Човешки ресурси”
за 2012 г. В момента
продължаваме да сме най-
големият работодател в гра-
да, като по социалните про-
грами и ОП “Развитие на
човешките ресурси” сме ан-
гажирали общо 352 наши
съграждани.

В нашия регион кризата
се усети особено силно в
отраслите строителство, ма-
шиностроене и търговия. Във
връзка с реализирането на
проекти, по които работим,
сме ангажирали 80 строите-
ли от Враца, което е в по-
мощ на този сектор.

 Кои са най-перспек-
тивните отрасли за инвес-
тиции в региона и какви са
възможностите за тяхно-
то развитие?

- Заявените инвестицион-
ни намерения при нас са в
сферата на услугите и туриз-
ма, в изграждането на оптич-
ни мрежи, производството на
енергия от възобновяеми
енергийни източници и дей-
ности в областта на селското
стопанство. За изминалите
две години основните инвес-
тиции са направени от биз-
неса, от общината и от държа-
вата. Вложени са средства в
обновяване и модернизиране
на общинската недвижима
собственост, в образовател-
ната и социална инфраструк-
тура, в подобряване на град-
ската и паркова среда.

Привличането на нови
инвеститори е една от основ-
ните ни цели, като община-
та подкрепя и активно съдей-
ства за реализирането на
всяко инвестиционно наме-
рение.

 Колко проекта по опе-
ративните програми има-
те разработени? Кои са
най-важните, на които раз-
читате за бъдещето на об-
щината и за подобряване
живота на хората? С какво

финансиране са те? По как-
ви нови проекти работите
в момента?

- През тази година, както
вече стана дума, работим по
31 проекта за над 170 млн.
лв. От тях новите са 9 на
стойност 7 млн. лв., за които
подписахме договори за фи-
нансиране през 2013 г., като
пет бяха разработени от на-
чалото на годината. Четири
от проектите са свързани с
инфраструктурата, а другите
пет са за подобряване на со-
циалните услуги, интеграци-
ята на ромите и деца в не-
равностойно положение, по-
пуляризиране на здраво-
словния начин на живот и по-
вишаване консумацията на
рибни продукти.

Безспорно най-важни-
ят проект, по който работи
община Враца, е интегрира-
ният проект за воден цикъл
на града. Стойността му е
136 373 288 лв. и е най-голе-
мият в сектор “Води” на ОП
“Околна среда” за България.
С реализирането на този
проект ще решим един от ос-
новните проблеми на Враца
- водоснабдяването. Про-
ектът предвижда обновява-
нето на водопроводните и
канализационните мрежи.
Ще бъде изградена нова ка-
нализация, каквато досега
няма в кварталите “Бистрец”
и “Кулата” и по някои улици
в централната част на града.
Изцяло ще бъде подменен
захранващият магистрален
водопровод от язовир “Сре-
ченска бара” до Враца, като
азбесто-циментовите тръби
ще бъдат заменени с тръби
от сферографитен чугун с по-
голям диаметър. Реконструи-
рана и модернизирана ще
бъде пречиствателната стан-
ция на града, с което заусте-
ните и пречистени води ще
отговарят на европейските
стандарти. В момента по ре-
конструкцията на градската
ВиК мрежа работят 17 еки-
па. Изпълнени са 1600 м во-
допроводна мрежа и 6850 м
канализационна. Над 250 са
направените сградни откло-
нения и над 120 ревизион-
ните шахти.

Друг голям инвестицио-
нен проект е “Развитие на
устойчив туризъм в община
Враца. Леденика - туризъм
без сезони”, който е за над 5
млн.лв. и е финансиран по ОП
“Регионално развитие”. Око-
ло пещерата “Леденика” ще
бъде изграден развлекателен
парк, който е подходящ както
за деца, така също за цели
семейства и туристически
групи. На мястото ще има ам-
фитеатър, алея с приказни ге-
рои, алпийска стена за кате-
рене, спортно-развлекателни
съоръжения, интерпретатив-
но-образователен център, в
който ще може да се гледа
5D кино. Природните забеле-
жителности в пещерата ще
бъдат представяни с ново
светлинно и звуково шоу.
Идеята е с разработените
атракции да привлечем нови
приятели на Врачанския Бал-
кан.Проектът, който ще про-
мени изцяло визията на най-
големия жилищен комплекс
във Враца “Дъбника”, ще на-
прави по-привлекателно едно
от емблематичните места за
врачани и гостите на града -
парк “Хижата”, и ще подобри
градската среда в още някол-
ко квартала, е “Враца - при-
влекателно място за живее-
не”. Проектът е за 5.6 млн. лв.,
като финансирането е по ОП
“Регионално развитие”. Пре-
движда се създаването на
градски парк в жк “Дъбника”,
какъвто до този момент няма.
Предвидено е в парка да има
водни пространства със свет-
линни ефекти и водно шоу,
открита сцена и кафе-слад-
карница. Ще се обособи от-
крита изложбена площ. По-
мислено е и за най-малките
врачани с изграждането на
детски площадки, както и
фитнес на открито. Предвиде-
на е също зона за разходка
на домашни любимци с необ-
ходимото оборудване. Също
така ще се извърши рехаби-
литация и обновяване на об-
ществения парк “Хижата”. Ще
се ремонтират стълбищата и
площадките за отдих, ще се
направи възстановяване на
фонтан и чешма, ще се мон-
тира беседка, ще има детски
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Инж. НИКОЛАЙ ИВАНОВ е роден на 23 октомври
1968 г. Средното си образование получава в Мате-
матическата гимназия във Враца, а висшето - в
Техническия университет в София, с основна квали-
фикация автоматика на процесите и вземане на
решения при разпределение на ресурсите. Започва
работа като учител в с. Галатин, работил е и в
РДВР - Криводол. Единадесет години от професио-
налния си път посвещава на община Криводол,
четири от които като зам.-кмет и осем години
като кмет на общината. Притежава много добър
опит при работа с програмите на ЕС. Носител е на
наградата “Работодател на годината” за 2007 г. за
най-много разкрити работни места в общини с
висока безработица.
От 2011 г. и до момента е кмет на община Враца.
Семеен, с едно дете.

и обзорни площадки. В жк
“Медковец” също ще бъдат
изградени спортна и детска
площадки.

Новите проекти, по които
работим, са за подобряване
на градската среда, благоус-
трояване на паркове и меж-
дублокови пространства и
изграждане на детски и
спортни площадки.

 Кои са главните акцен-
ти, които заложихте в бюд-
жет‘2013 на общината?

- Основна цел на бюдже-
та за тази година е да запа-
зим обема на публичните
услуги, предоставяни от об-
щината, и да осигурим анга-
жиментите си по договорите
за реализиране на проекти-
те, като при това гарантира-
ме финансовата устойчивост
на общината. Осигурили сме
средства за съфинансиране и
изпълнение на общинските
проекти и плащанията по об-
служване на дълга. С бюдже-
та създадохме предпоставки
за успешното стартиране на
делегираните бюджети в дет-
ските заведения и финансо-

вата осигуреност и устойчи-
вост на общинските предпри-
ятия. Увеличихме бюджетни-
те кредити за храната, отоп-
лението, осветлението и
издръжката на социалните,
здравните и образователни
заведения, които са общин-
ска отговорност, независимо
от нарастващото несъответст-
вие между реалните цени на
услугите и приходите от тях.
Увеличени са и средствата за
финансиране, субсидиране и
дофинансиране на културни
институции, спортно-туристи-
ческите прояви, дейностите
по озеленяване, благоустро-
яване и опазване на околна-
та среда.

 Кои са предизвикател-
ствата в областта на со-
циалната политика, здраве-
опазването, образование-
то, проблемите с възраст-
ните хора, които най-сери-
озно ангажират внимание-
то на местната власт?

- В социалната сфера ос-
новният проблем е безрабо-
тицата, за която вече гово-
рихме. Опитваме се да решим

проблема, като кандидатст-
ваме по всички възможни
отворени мерки, програми и
проекти, финансирани от
държавата или от Европей-
ския съюз. Другият проблем
е деинституционализацията
на деца и възрастни в не-
равностойно положение. За
решаването му работим по
разкриването на нови соци-
ални услуги. Във Враца
функционират центрове за
работа с деца в риск, а също
центрове за работа с деца и
възрастни в неравностойно
положение (с физически ув-
реждания, лишени от роди-
телски грижи, психично бол-
ни и изоставащи в развитие-
то си). Подпомагаме живота
и социализацията на инва-
лидите и хората в третата
възраст. Във всяко от малки-
те населени места и в града
има пенсионерски клубове и
клубове на инвалида. По
един от спечелените проек-
ти изграждаме Център за
настаняване от семеен тип и
три защитени жилища. В
града работи Дневен център
“Зорница” за деца и възра-
стни с увреждания, който
помага за тяхната физичес-
ка и психическа рехабили-
тация и социализацията им.
В село Три кладенци функ-
ционира Дом за възрастни с
физически увреждания. Пре-
структуриране се прави в
Дома за деца, лишени от
родителски грижи “Асен Зла-
таров” във Враца, където
вече има едно наблюдавано
жилище и в момента се из-
гражда Център за настаня-
ване от семеен тип.
Центърът за обществена
подкрепа и звеното “Майка
и бебе” обслужват месечно
над 120 потребители, като в
последната година и поло-
вина тази социална услуга
бе направена действаща и
наистина полезна, след като
бяха закрити две структури,
които бяха пред фалит.Също
така се развива и приемната
грижа. Община Враца рабо-
ти по два проекта за социал-
ни асистенти и домашни по-
мощници и един за функци-
онирането на обществена
трапезария. Социалните ус-
луги само по тези три проек-
та се ползват от над 700
наши съграждани. Във Вра-
ца има Дом за възрастни
хора “Зора”, в който са на-
станени 50 човека. Оборуд-
ван е и приют за крайно нуж-
даещи се. Не бих пропуснал
и дейността на социалното
ни предприятие, което об-
служва детското и ученичес-
кото столово хранене.

И ако трябва да обобщя,
социалните услуги, които се
предлагат в общината, обхва-
щат над 4000 наши съграж-
дани, като само до преди
година и половина хората,
обхванати от тях, бяха два
пъти по-малко.

През септември ще стар-
тира най-новата социална
услуга - Дневен център и за-
щитено жилище за лица с
психични увреждания. Вне-
сохме нов проект, който е
свързан с младите хора и
децата в риск. Той обхваща
както социалната сфера, така
също образованието и здра-
веопазването. Подготвяме
още няколко проекта, които
основно са насочени към де-
цата в неравностойно поло-
жение. Търсим възможности
за реализирането на една
много належаща за цяла Се-
верозападна България услу-
га - хоспис.  Търсим тясно
сътрудничество с неправи-
телствени организации, рабо-
тещи в социалната сфера. С
някои от тях вече имаме ус-
пешно защитени проекти -
такъв е Дневният център за
хора с психични проблеми,
защитено жилище и проект
за изграждане на Дом за
деца и младежи в риск.

Много сериозен аспект в
социалната политика на об-
щина Враца е жилищното
настаняване. Въведохме
ясни правила и се надявам
да успяваме възможно най-
справедливо, законосъобраз-
но и достатъчно бързо да ре-
шаваме проблемите по на-
станяването.

За втора година в общи-
на Враца ще реализираме
собствена програма за здрав-
на профилактика. Тя е насо-
чена главно към високорис-
ковите групи от обществото,
които живеят в тежки битови
условия, и към децата. Дей-
ностите по нея са в три на-
правления - профилактика на
туберкулоза и белодробни
заболявания, профилактика
на сърдечно-съдови заболя-
вания и детско здравеопаз-
ване. При децата ще бъде
извършен скрининг за ранно
откриване на все по-застра-
шително навлизащия диабет,
а също профилактика на
сърдечно-съдовите заболя-
вания и хипертонията в ран-
на детска възраст. Прегледи-
те ще се извършват в някол-
ко средищни училища, които
не бяха обхванати миналата
година. Профилактичните
прегледи в другите две дей-
ности за тази година ще

бъдат насочени изцяло към
жителите на селата и квар-
талите в града.

Продължават ремонтите в
двете бази на Диагностично-
консултативния център, кои-
то се надяваме да приклю-
чат в края на лятото. Преди
броени дни в МБАЛ “Христо
Ботев” бе доставен нов ин-
тензивен неонатален инку-
батор. Модерната апаратура
е с микропроцесорно серво-
управление за контрол на
температурата и влажността,
изнесен енергономичен LCD
дисплей, осигуряващ опти-
мален микроклимат на ново-
родени и недоносени деца,
включително и на тези с
ниско и екстремно ниско тег-
ло. Средствата за нея - 20
000 лв., са от общинския бю-
джет. Закупуването бе нало-
жително заради нарасналия
брой на недоносени новоро-
дени бебета със здравослов-
ни проблеми.

В сферата на образовани-
ето основният проблем е на-
маляващият брой на децата
и произтичащите от това
трудности при осъщестяване-
то на приема в някои от учеб-
ните заведения. Провеждаме
срещи с директорите на учи-
лищата, на които търсим ре-
шения на проблемите. Общи-
на Враца в момента работи
над нов план за развитие в
периода 2014-2020 г. След
анализ ще бъде разработе-
на стратегия за развитието
на образованието.От тази
година седем детски заведе-
ния за първи път преминаха
на делегирани бюджети.
Предвид тежката финансова
криза бяхме изправени пред
дилемата - дали да увели-
чим таксите за детските гра-
дини, или да търсим
допълнително общинско фи-
нансиране. Съвместно с об-
щинския съвет взехме реше-
ние и от 2013 г. средствата
за издръжка на децата в дет-
ските градини бяха увеличе-
ни с 300 000 лева.

Учебната база в учили-
щата в момента е в добро
състояние. Там, където са не-
обходими ремонти и няма
достатъчно собствени сред-
ства, търсим възможности за
кандидатстване с проекти по
различни програми.

 За вас се знае, че сте
борбен човек и не се преда-
ватe лесно, в този смисъл
кое ви дава сила и кураж да
вървите напред в тази ди-
намична и сложна обста-
новка?

- Човек трябва да
изпълнява поетите ангажи-
менти, а аз имам конкретни
ангажименти към врачани,
които смятам да изпълня.
Сила и кураж ми дава
фактът, че в рамките само на
две години стартирахме про-
екти, чието начало бе заба-
вено с години и за които се
говореше, че няма начин да
започнат. Сега работим по
тях усилено, което не озна-
чава, разбира се, че няма
проблеми. Проблемите и
превизвикателствата обаче
са неизменна част от рабо-
тата. Опитваме се да ги ре-
шаваме и да променяме към
по-добро средата. Враца е
много красив град и искам да
направим условията за живот
в него такива, че той да е
най-желаното място за живе-
ене в целия Северозапад.


