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Местно самоуправление

Инж. Кольо Милев:

Изграждането на водния цикъл
беше първостепенната ни задача
Надявам се, че партийните пристрастия в новия политически
сезон ще отстъпят място на разума, казва кметът
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Интервю на Петрана СОМЛЕВА

 Как, г-н Милев, се отразиха кри-
зата и нейните последици на общи-
на Сливен? Кои са най-засегнатите
сектори, къде проблемите са най-се-
риозни?

- Кризата засегна остро общините
в България и Сливен не прави изклю-
чение. Усетихме тежестта й по нама-
лените собствени приходи на местни-
те администрации. Освен това общин-
ските бюджети търпят и икономии от
средствата, които отпуска държавата.
По-трудно реализираме продажби,
концесии, по-рядко се сключват дого-
вори за отдаване на имоти под наем.
Оформя се един постоянен дефицит
на средствата за някои местни дейно-
сти. В такава ситуация кметът има един
полезен ход - да действа като добър
стопанин - да планира разходите, да
намира пари за най-важните дейнос-
ти и разумно да степенува всичко
останало.

Икономиката тук страда от същите
проблеми като в цялата страна. Най-
много пострадаха производствените
предприятия. Кризата се отрази и на
земеделските производители в райо-
на, които по-трудно реализират про-
дукцията си. В стремежа си да оцелее
бизнесът намали заплащането, съкра-
ти и служители. За съжаление всичко
това рефлектира върху доходите и
потреблението на хората. Инвестито-
рите пък станаха много по-предпаз-
ливи и склонни да изчакват.

 Кои бяха основните предизви-
кателства, с които се сблъскахте в
началото на вашия мандат като нов
кмет на община Сливен? Какво е се-
гашното състояние на общината?

- Поех общината с доста проблеми
и дългове, включително и с блокира-
ни средства за инфраструктурни про-

екти по всички европейски програми.
С един прекратен заради съмнения
за нередности проект за интегриран
воден цикъл. Точно тази тема в Сли-
вен предизвикваше огромно напреже-
ние и очакване нещата генерално да
се променят. Състоянието на улична-
та мрежа в Сливен беше много лошо
- улиците стояха разкопани заради
спрените проекти. Нормално, първата
задача беше да отблокираме евро-
пейските програми и да покажем, че
се действа по нов начин. В момента
общината работи нормално по всички
проекти. Подготвихме нов проект за
воден цикъл. Договорът с Министерст-
вото на околната среда и водите под-
писахме миналия месец. В общината
ще влязат над 60 милиона лева за
тази инфраструктура. Ще се изградят
30 километра канализационна и 21
водопроводна мрежа в най-старите
квартали на Сливен и в централната
градска част. Доволен съм, че се спра-
вихме, както и че основната цел на
първата година от мандата е постиг-
ната. Сега гледаме напред.

 Колко проекта по програмите
на европейските фондове успяхте
да реализирате през изтичащата
година от мандата ви и с какво
финансиране са те? По какви проек-
ти работи общината в момента?

- Освен водния проект, който е най-
големият, работим по още 11 проекта.
Последният подписан договор е за
регионалното депо за твърди битови
отпадъци, което ще се изгради на
територията на област Ямбол и в кой-
то участваме заедно със съседните
общини.

Усилено работим по няколко тури-
стически проекта, а само преди ме-
сец общината взе трета награда в
конкурса “Общините за развитие на
туризма” на Министерството на ико-
номиката, енергетиката и туризма.
Отличието се връчва на региони, ко-
ито имат национален принос за раз-
витието на туризма.

Последният туристически проект,
който разработихме тази година,

представя предимствата на  Сливен
като пресечна точка на богатото ми-
нало и културата на целия регион.
Проектът “Регион Сливен - кръстопът
на традиции, култури и епохи” е на
стойност 486 хил. лв. и се финансира
по програма “Регионално развитие”.
Той е съвместен проект с общините
Твърдица и Котел. Целта му е да при-
вличаме целогодищно туристи в реги-
она. Изготвяме алтернативни пакети,
залагаме и на  близостта с Черно
море.

Големият туристически проект на
общината е свързан с реставриране-
то на древната крепост над Сливен
Туида. Там ще изградим информацио-
нен център, паркинги, зони за отдих.
В проекта ще се инвестират над пет
милиона лева по програмата за реги-
онално развитие. По отделен проект
започнахме и укрепването на крепо-
стните стени. Археолозите за малко
изместиха строителите от площадка-
та заради открити под стените на кре-
постта ранновизантийски находки.
Убеден съм, че крепостта “Туида” има
потенциал да се превърне в туристи-
ческото сърце на Сливен. Свързана е
с града и е само на 15 минути от
центъра.

Работим и по социални проекти. С
финансиране от Световната банка ще
изградим Общностен център за деца
в риск и филиал на детска градина.
Отпуснати са ни общо над 2 милиона
лева за строителство, за работа с
децата, за закупуване на специализи-
ран транспорт за деца със затрудне-
ния.

 С какви трудности се сблъсква
вашия екип? В каква степен органи-
те на изпълнителната власт ви
оказват подкрепа и съдействие за
решаване на проблемите?

- И с изпълнителната власт, и с
депутати от нашия регион поддържа-
ме добър контакт. Изключително доб-
ре работихме с екипите от МОСВ по
стартирането на водния проект на
общината. Това ведомство ще
продължи да играе важна роля и за-

напред в изпълнението на проекта -
негов представител постоянно ще кон-
тролира работата, ще отчитаме всич-
ки процедури и дейности. Държа осо-
бено на тази прозрачност - над общи-
ната все още тегнат спорове със зад-
на дата, включително и съдебни,
свързани с работата по водния цикъл.
Има изградени и компрометирани
участъци, за които е плащано по про-
грама ИСПА. На този етап общината
прави всичко възможно да защити
интересите. Затова няма да си позво-
лим никакво отпускане. Прозрачност-
та на процедурите и качеството на
работата са ни приоритет. В тези два
аспекта се “издъни” старият проект,
няма да допуснем подобно нещо.

 Какво е нивото на безработи-
цата в района и какви са възможно-
стите за подобряване условията на
труд и доходите на хората? Рабо-
тите ли по програми за разкриване
на нови работни места?

- Данните от септември сочат, че
безработицата в общината е с някол-
ко процента над средната за страна-
та - 15%. В Сливен живеят и над
12 000 роми, безработицата при тях
също е висока и дава отражение на
общата картина. Тази година по про-
грами за временна заетост сме наели
близо 800 души. Ползваме възможно-
стите и на националните, и на евро-
пейските програми. Проблемът с до-
ходите е изключително сериозен и аз
се надявам, че с малки стъпки ситуа-
цията ще се променя. Очакваме в
Сливен да заработи заводът на япон-
ските инвеститори от “Язаки”. Преди
няколко години те предпочетоха да
започнат производство на територия-
та на Ямбол. В началото на 2012 г. се
върнаха в Сливен. Сега очакваме до
следващата година заводът да осигу-
ри работа на 1000 души и сливенци
няма да ходят на работа в завода в
съседен Ямбол.

 Кои са предизвикателствата
в областта на социалната полити-
ка, здравеопазването, образование-
то, проблемите с възрастните хора,
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Паметникът на
Хаджи Димитър

Кметът и заместниците му разясняват на
гражданите предстоящите дейности по

проекта за воден цикъл на града Общината

Кольо Милев и жителите на кв. “”Надежда”
разглеждат подлеза, ремонтиран с

доброволния труд на ромите
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ИНЖ. КОЛЬО МИЛЕВ е кмет на община Сливен от БСП. Инженер по
подемно-транспортни, пътно-строителни и специални машини.
Бригаден генерал от 2008 г. До 2010 г. командва най-голямата
механизирана бригада в Българската армия - Стрямска механизира-
на бригада в Карлово. Преди това е командир на инженерно-сапьорна
бригада в Белене. През 2005-2006 г. е главен координатор на поделе-
нията на Българската армия, участващи в предотвратяването на
наводненията по поречието на р. Дунав. Награден е с медал “За
заслуги” от президента на Република България. Роден на 26 юли
1953 г. в с. Рудник, област Варна.
Женен, баща на син и дъщеря.

които най-сериозно ангажират вни-
манието на местната власт?

- Това са ежедневните предизви-
кателства, които не се степенуват по
важност. На 164 души от общината
сме осигурили да ползват услугата
“Домашен помощник”. Това са предим-
но самотни възрастни хора и хора с
увреждания, които се нуждаят от по-
мощ всеки ден. Услугата ползват в
много от селата на територията на
общината - Младово, Биково, Топол-
чане, Драгоданово, Блатец, Николае-
во, Селиминово, Глушник и Бяла. Ре-
монтираме и пенсионерските клубо-
ве, защото това са местата, които
поддържат жив духа на възрастните
хора.

В Сливен тази година се откри и
филиал на Медицинския университет
- Варна, в който ще се обучават меди-
цински сестри. Общината съдейства за
осигуряване на общежития. Отделяме
средства за ремонти в детските гра-
дини и училищата. Голям е “гладът” за
детски площадки в града. В понедел-
ник се срещнах и със сливенските
майки, които излязоха на протест за
увеличаване на майчинството и дет-
ските надбавки. Общината не може да
удовлетвори това, но в наши ръце е
майките да имат повече удобства.

 Вашият опит с интегриране-
то на ромското население засега е
най-успешен в страната. В репортаж
по телевизията показаха инициати-
вата на Портокал Портокалов за по-
чистването на ромския квартал.
Очаквате ли още инициативи?

- Успешен е, защото не гледаме
на ромите като на група хора, която
общината трябва само да обгрижва.
Те са граждани и ако искат нещо,
трябва да могат и да дават. Давам
пример - в ромския квартал “Надеж-
да” имат проблем с водата. Заради
големите загуби в квартала ВиК- Сли-
вен е намалило дебита. Това, което
предприе общината, е кампания сред
хората. Разясняваме, че нормално
водоснабдяване ще имат, като се на-
учат да плащат и като си сложат во-
домери. Сега със собствени средства
си купуват водомери, оставят ги при
кметския наместник в кметството. Ко-
гато се съберат повече, викаме ВиК
да ги монтира безплатно. В този слу-
чай също се опряхме на хора, които
са с авторитет сред ромската общност.
Портокал Портокалов е такъв автори-
тет за махалата. Навремето е бил един
от малкото, които си плащали тока. В
случая той е медиатор между нашите
усилия и жителите на “Надежда”.

На 26 октомври -
Димитровден,
Сливен чества
официалния си
празник. Датата е
свързана с изгра-
дения през 1831 г.
катедрален храм
“Св. Димитър” в
града. Денят е
свързан и с прочу-
тия Сливенски
(Касъм) панаир -
един от най-големи-
те панаири в
българските земи
преди Освобожде-
нието.
Тази година денят
на Сливен премина-
ва под знака на
190-ата годишнина от рождението на Добри Чинтулов. Възрожденският
поет и културен деец е един от символите на града. Първият носител на
учредена през 1967 г. награда на негово име е писателят Константин
Константинов. Престижното отличие за литература и изкуство са получава-
ли още Елисавета Багряна, Филип Кутев, Никола Фурнаджиев, Дамян
Дамянов, Светлин Русев, Йордан Радичков, Богомил Райнов, Дечко Узунов,
Николай Хайтов, Радой Ралин, Евгени Вълев, Димитър Кавръков, Методий
Григоров, Цончо Родев, Антон Дончев, Йордан Парушев, Александър
Морфов, Теодосий Спасов и др.
Кулминацията на тържествата за Димитровден, които започнаха още в
средата на октом-
ври, е на 25 и 26
октомври. Програ-
мата предвижда
фолклорни
изпълнения на
открито, изложби,
представяния на
книги. Куклен град
на ларгото на
Сливен ще радва
най-малките. В
изложбена зала
“Сирак Скитник”
гостува експози-
ция, посветена на
130 години от
рождението на
Владимир Димит-
ров - Майстора.
По случай празни-
ка в Сливен се
провежда и фести-
валът “Младостта
на Сливен днес, бъдеще на Европа утре”, в който участват ученици и
младежи - доброволци от Италия, Испания, Гърция и Турция.
Специалният подарък на община Сливен е спектакълът на трупата на
Нешка Робева НЕШАНЪЛ АРТ “Среща в “Споменът”. На сцената на сли-
венския театър ще се качи и обичаната Стоянка Мутафова в юбилейната
постановка “Парижки лудории”.
Традиционно през месеца Сливен е домакин на спортни събития като
Международния турнир по джудо “Димитровден”, Международен турнир по
борба “Стоте войводи”, държавен турнир по спортни танци. Акцент в про-
грамата са хората в неравностойно положение, които участват в държавно-
то първенство по
тенис на маса и
бадминтон за
спортисти с увреж-
дания. Специално
беше отбелязана и
70-ата годишнина
от създаването на
организацията на
незрящите в града.
В Сливен пристиг-
наха и представи-
тели на побратиме-
ни градове, които
участват в тради-
ционния икономи-
чески форум, на
който се предста-
вят нови възмож-
ности за развитие
на бизнеса.

В СЛИВЕН ПРАЗНУВАТ
НА ДИМИТРОВДЕН

Тони МИЛЕВА

Нещо като наша “добра практика”, ако
използвам този популярен напос-
ледък термин.

Освен това изчистихме улиците,
прекарахме осветление в част от квар-
тала, озеленяваме. Провокирахме и
самите роми да се включат. Имаше
един неизползваем подлез, който те
доброволно почистиха и обновиха. От
общината им предоставихме само
материалите и боята за ремонта.

 Как върви работата в общин-
ския съвет, срещате ли подкрепа на
политическите групи?

- Предложенията на администра-
цията не винаги срещат подкрепа в
общинския съвет. Но и не търсим под-
крепата на всяка цена. Държа да
бъдат допускани разумните предло-
жения, тези, които решават реални
проблеми на общината. Нашият об-
щински съвет е “шарен” и балансът

често става жертва на политически и
междупартийни спорове. Няколко се-
сии бяха блокирани и това струваше
твърде скъпо на общината  - забавих-
ме дейности, пропуснахме и срокове
за обявяване на търгове. Бях предло-
жил актуализация на бюджета на се-
сията през юли. В нея трябваше да се
гласуват пари за ремонти на учили-
ща, за разкриване на нови групи в
детски градини, в които има наплив.
Част от общинските съветници обаче
бойкотираха предложенията. Причи-
ната според мен е в политически за-
игравания. Надявам се, че партийните
пристрастия в новия политически се-
зон ще отстъпят място на разума. Аз
съм категоричен, че в общинския
съвет няма място за интриги и дого-
ворки. И ще държа съветът да се за-
нимава с проблемите на Сливен, а не
със своите собствени.

Снимки Георги ИЛИЕВ Природният феномен
“Халката” в парк

Сините камъни

Храмът “Свети Димитър”

Музей Сливен

Кметът и олимпийската шампионка Станка Златева,
родом от сливенското село Крушаре, на награждаването

на турнира по борба по случай празника на Сливен


