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Местно самоуправление

Иван Евстатиев:

Общините са ощетени с близо
1 млрд. лв. от 2009 г. досега
Чрез създаването на общинско предприятие за комунални услуги
увеличихме приходите в пъти, казва кметът на община Стрелча
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Интервю на Петрана СОМЛЕВА

 Кои сектори, г-н Евстатиев,
бяха засегнати най-много от иконо-
мическата криза в община Стрел-
ча? Какви бяха проблемите и после-
диците, произтичащи от нея? Как
се справяте с тях?

- Проблемите са аналогични както
в цялата страна. Преди всичко кризата
засегна поминъка на хората, навсякъ-
де има безработица. Още получаваме
фактури за разплащане, за дейности,
извършени в предишния мандат. Ново-
то ръководство на общината направи
доста сериозни промени.

По линия на Министерството на
труда и социалната политика за око-
ло 150 човека се създадоха работни
места. Освен това още в началото на
мандата по мое предложение и с ре-
шене на Общинския съвет създадох-
ме по чл. 52 от Закона за общинската
собственост ново общинско предпри-
ятие “Благоустройство, комунално сто-
панство и общински имоти”, с което
изключително рязко свалихме разхо-
дите, правени за други фирми при
изпълнението на различни услуги.
Разкрихме и още 35-40 работни мес-
та. Така почистването на града,
поддържането на уличното осветле-
ние, минералния плаж, парковото про-
странство - се извършва от това пред-
приятие, т.е. вече не даваме излишни
средства за услуги.

Увеличихме много собствените си
приходи. Направеният анализ показ-

ва, че в сравнение с миналата година
приходите са увеличени не в процен-
ти, а в пъти. Нашата цел е да използ-
ваме всички възможности, които ни
дават оперативните програми, защо-
то бюджетите не са големи, а държа-
вата драстично намали капиталовите
разходи. Общините са ощетени с бли-
зо 1 млрд. лв. от 2009 г. досега, което
е много сериозен проблем. Има око-
ло 112 нормативни акта, вменяващи
задължения на общините, които не се
обезщетяват финансово. Например
общината получи за стопанисване
безвъзмездно минералната вода в
Стрелча за 25 години. Само първите
стъпки, които трябва да предприемат
общините, са свързани с изготвянето
на Хидрогеоложки доклади на ресур-
сите на минералната вода от находи-
щето, актуален анализ на техничес-
кото състояние на водовземните
съоръжения и проекти на санитарно-
охранителни зони на водоизточници-
те. Само те възлизат на десетки хиля-
ди лева разходи, които са огромни за
общините. Останалите задължения са
свързани с много по-голям финансов
ресурс, непосилен за общините, но
вменен. В същото време от Закона за
водите е видно, че в този 25-годишен
период голяма част от ползвателите
ще продължават да внасят таксите за
водовземане по разрешителните си в
сметката на Басейновите дирекции,
вместо в общините и чак след изтича-
не на срока на съответните разреши-
телни те ще преминат към новия раз-
решителен режим от общините, което
е несправедливо и нецелесъобразно.
Това е парадокс. Поставих въпроса с
приемането на Закона за бюджета в
преходните и заключителните разпо-
редби или чрез поправки в Закона за
водите общините да могат да бъдат
компесирани за тези средства. След
като поддръжката и всичките
задължения, били на държавата, вече
се вменяват на общините. Нали
смисълът и съдържанието на полити-
ката на Европейската комисия е да се
развиват регионите и то малките на-
селени места в програмата за селски-
те райони. Бедата е там, че в големи-
те проекти има един минимален, но
все пак много сериозен процент за
съфинансиране, който примерно мал-
ките общини с малките бюджети не
биха могли да си позволят. И в след-
ващия програмен период съфинанси-
рането ще бъде в много по-голям

процент, отколкото е сега, което още
повече ще утежни малките общини.

 Изпълнявате ли големи проек-
ти?

- Единият проект е за благоустро-
яването на 12 улици и площадното
пространство. Той е по Праграма за
развитие на селските райони (ПРСР)
мярка 322 “Благоустрояване на пло-
щадно пространство в гр. Стрелча”.
Прави се първо авансово плащане от
20%, след това още 30 до 50%, а
останалите 50% от този проект трябва
да реализира общината. И чак след
като се завърши и се направят про-
верките от съответния оперативен
орган, се извършва плащането. Това
означава, че ние трябва да имаме
обезпечен кредит за 50% от сумата,
което никак не е малко, а тя е около
1 млн. лв.

След месец, може би, ще започ-
нем процедурите по друг проект, кой-
то е за водоснабдяване и подмяна на
водопровода. Това е много сериозен
проект, който струва около 2 млн. и
800 хил. лв. Само за два-три проекта
са ни необходими около 3 млн. лв., а
толкова е бюджетът на общината.

 Община Стрелча е от малки-
те общини в страната, но има голя-
мо културно-историческо наследст-
во. Как, г-н Евстатиев, се използва
този потенциал?

- Тук има над 300 могили, вкючи-
телно най-високата и най-голямата
гробница в страната - тракийската
“Жаба могила”. За 1 ноември - Деня на
будителите, организираме национал-
на научно-теоретична конференция.
На нея се надяваме да се изяснят не-
щата с Панагюрското златно съкрови-
ще, предвид индикациите и научните
предположения, че “Жаба могила” е
отваряна първо от иманяри. И ако ня-
кои факти и съвпадения между ритони-
те на Панагюрското златно съкровище
и орнаментите на вратата на “Жаба
могила” бъдат доказани, можем да пре-
тендираме и за закрила от ЮНЕСКО.

Направил съм предложение по
време на изнесеното заседание на

МС, което беше в Пазарджик на 25
януари. Поставих въпроса на министър
Лиляна Павлова и на премиера да се
помисли много сериозно за отпуска-
не на средства за ремонт на пътя
Стрелча- Копривщица. До този мо-
мент не са правени такива постъки, а
това е важен път за редица туристи-
чески дестинации. Павлова потвърди,
че идейният проект вече е изготвен,
сега със съдействието и на депутати-
те от нашия регион работим, за да
може да се направи работният про-
ект. Той ще бъде включен в капитало-
вата програма на страната за
изпълнение през следващата година.

 Розата е нещо като визитна
картичка на Стрелча. Как се разви-
ва розопроизводството, което е ос-
новният поминък на хората в общи-
ната?

- Розата е емблемата на страната
ни. България е известна в света с мас-
лодайната роза и розовото масло. Все
още обаче не е решен един проблем
и той е, че няма Закон за розата. В
България буквално се бълват закони,
особено в най-новото време, на демо-
крацията. Но за визитната картичка
на България не се мисли. Поставих
въпроса на депутатите, че е време
вече да се приеме закон за розата и
най-важното - да се приеме минимал-
на изкупна цена. Ако не се помисли
сериозно по въпроса, този поминък
постепенно ще загине. Защото розо-
производството е основният поминък
на Стрелча.

 В Стрелча розовите масиви
са повече отколкото в Казанлък, а
колко розоварни има?

- Има две розоварни и над 5000
дка розови насаждения. Ние сме най-
големите производители на розово
масло, а маслото ни е с най-доброто
качество в страната. Още преди годи-
ни специалисти и метеоролози са из-
числили, че Стрелча има 285 слънче-
ви дни в годината. Тук климатът е из-
ключително благоприятен за етерич-
номаслените култури. И лавандулата
тук вирее много добре. След възста-
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Историческият музей

Паметникът на хан Аспарух

Общината
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ИВАН  ЕВСТАТИЕВ е роден на 3 март 1958 г. в гр. Стрелча.
Завършил е СУ “Св. Климент Охридски”, специалност право през
1982 г. с отличен успех. През 1983-1984 година е стажант-съдия в
Окръжен съд - Пазарджик. От 1984 до 1989 г. е прокурор в Пазард-
жишката районна прокуратура. От 1989 до 1992 г. е редовен аспи-
рант в Руската академия за управление към президента на Руската
федерация в Москва, след което защитава докторска дисертация по
право. От 1992 до 1994 г. е директор на представителството на
Руско-шведското съвместно предприятие “Техноферм инженеринг” в
Пловдив. От 1995 г. Иван Евстатиев е адвокат в Пазарджишката
адвокатска колегия, а от януари 2002 г. е неин заместник-председа-
тел. От 2003 до 2007 г. е кмет на община Пазарджик. През 2008 и
2009 г. отново е адвокат в Пазарджишката адвокатска колегия. От
лятото на 2009 до 2011 г. работи като висш дипломат в Посолст-
вото на Република България в Монголия. От ноември 2011 г. и до
момента е кмет на община Стрелча. Женен, с две деца.

новяване на земите, след реформите
някои от семействата обработват по
10-15 дка розови градини, а други от-
глеждат по 300 дка лавандула. Розо-
вата долина вече е тук, в Стрелча. По
време на Празника на розата тук
беше японският посланик Н.Пр. Мако-
то Ито заедно със своята съпруга.
Дойде с екип от 20 души, които сни-
маха филм. Лентата вече се излъчва
по японската телевизия.

 Те имат ли някаква амбиция
да вложат капитали тук в това про-
изводство?

- Имат интерес за инвестиране и
за изкупуване на розовото масло. Тази
година по-голямата част от маслото
беше реализирана в Япония, докато
досега основната част бе предназна-
чена за Франция.

 Като казахме за вложения - в
друго направление инвестиции вли-
зат ли?

- Сега има сериозни инвеститори
от България. Вече приключват проуч-
вателни мероприятия, които касаят
закупуването на 1000-1500 дка об-
щинска земя. Намеренията са да се
засадят орехови и лешникови гради-
ни. Планира се основната част от ра-
ботната ръка да бъде от нашата об-
щина. По този начин ще бъдат раз-
крити нови работни места.

Преговаряме и за изграждане на
цех за обувки в Стрелча. Подготовка-
та и обучението ще стане по програ-
мата на Министерството на труда и
социалната политика от самия инвес-
титор, който е утвърден в бранша.
Оборудването вече е закупено. След
около месец ще започне програмата
за обучение на хората и около 40-50
нови работни места ще бъдът отворе-
ни след Нова година.

Има и инвестиционни намерения
за бутилирането на минералната вода
в Стрелча. През 1995 г. съществуваше
съвместно дружество между община-
та и търговец от Стрелча, но то не
можа да устои на пазарните сътресе-
ния. Сега има няколко запитвания,
просто ще преценим кое е по-солид-
но и с по-добри социални ангажимен-
ти. За нас отварянето на нови работни
места и поемането на социални анга-
жименти към хората е най-важно.
Имаме опит в тези неща и се стараем
да създаваме благоприятна атмосфе-
ра и бизнес климат за инвестиране.
Имаме много добро партньорство и
разбиране от Общинския съвет. Те ни
подкрепят за проектите, които пред-

лагаме, за разлика от много общини,
в които имат големи търкания.

 А в какви направления си парт-
нирате с побратимения руски град
Ессентуки, Ставрополска област?

- До този момент най-сериозни са
нещата в областта на образованието.
Правим обмен на групи в областта на
културата, особено по празничните
мероприятия, които са традиционни.
Сега планираме евентуално в техния
Универсален магазин да представим
нашите традиционно познати за рус-
наците стоки, имам предвид консер-
ви, българско вино, парфюмерия, ле-
карства, т.е. да има един български
щанд, който може да се нарича Бълга-
рия или пък защо не Стрелча.

Имаме и обществено заведение,
което се казва “Ессентуки ресторант”.
Руснаците останаха много очаровани
от посещението си тук по време на
Празника на розата, който отбелязах-
ме на 2 юни, след това пък отидохме
ние на техния празник. Имаме и ули-
ца “Ессентуки”. Сега насочваме вни-
манието си обаче към съвместни биз-
нес проекти. Даже мислим евентуал-
но да направим една общинска рези-
денция.

 Кой ще плаща?
- Проектът ще бъде съвместен. Рус-

наците имат по-големи финансови
възможности от нас. Може да се на-
правят много общи неща, включител-
но бутилирането на минералната вода.
Най-важното е да се оправи инфраст-
руктурата. Стрелча е една неразора-
на нива с изключително голям потен-
циал, най-вече в областта на култур-
но-историческото наследство.

Още по време на кампанията обе-
щах, че ще стимулирам раждаемостта.
Ние даваме за всяко новородено дете
в Стрелча, когато родителите са от
нашата община, по 500 лв. еднократна
помощ. Освен това осъществихме една
мечта на младите хората тук - детска
ясла, преди месец разкрихме и млеч-
на кухня. За пенсионерите във всяко от
селата разкрихме пенсионерски клу-
бове, които оборудвахме.

 А социален патронаж имате
ли?

- Имаме и социален патронаж, с
помощта на който храним 140 пенсио-
нери. Разнасяме храната по домовете
на хората от 4-те села към общината.
Подписахме с Министерството на труда
и социалната политика, фонд “Социал-
на грижа” за обществена трапезария.
Тя ще бъде за хора, които са в тежко

Община Стрелча предстои да бъде интересно откритие за българския и
чуждестранния турист, който търси комбинация от възможности за активна
почивка далеч от големите туристически центрове. Курортът често е прене-
брегван за сметка на съседните по-известни Копривщица, Панагюрище и
Хисар, но всеки, който реши да потърси очарованието на новото, трябва на
първо място да постави Стрелча.
От обявяването си през 1969 г. за град и курорт с национално значение,
гр. Стрелча, търпи интензивно развитие, което го превръща в един от
забележителните градове в подножието на южните склонове на Същинска
Средна гора със специфичните бит и традиции. Стрелча предизвиква
интереса на посетителите си с комплекса от къщи в автентичен възрожден-
ски стил, с останките от римско селище и десетки тракийски светилища в

СТРЕЛЧА - ДРЕВНА ИСТОРИЯ,
КУЛТУРА, РОЗИ, ВЪЗДУХ И ВОДА

Елина ГЕОРГИЕВА

околностите, антични
друмове и мостове,
разпръснати из мест-
ността.
Разположен на 110 км
от София, до града се
стига за около час и
четиридесет минути,
като се минава по
магистрала “Тракия”
(около 45 минути); при
отбивката за Панагюри-
ще, откъдето Стрелча е
на 12 км.
Различните епохи са
оставили своя отпечатък
върху облика на Стрел-
ча през нейната много-
вековна история. На
територията на община-
та има запазени следи
от присъствието на
праисторически хора, траки, славяни, византийци, римляни и българи.
Историческите паметници в Стрелча и околностите й все още напомнят за
традициите, начина на живот и обратите в историческата съдба на хората,
обитавали тези земи в продължение на векове.
Тук се намира един малко познат тракийски култов комплекс - Хероон
“Жаба могила”, който датира от V век пр.н.е. - времето, когато бесите са
властвали в земите край Стрелча. Комплексът се състои от две помещения
- гробница-мавзолей и светилище-храм. Посетителят може да стане рядък
свидетел на древните умения в строителството и акустиката. Построена е

през IX в. и е използва-
на активно до ХIV в.,
запазила до днес
внушителните си 8-
метрови защитни стени,
към нея води приятен
пешеходен маршрут.
Възможности за ту-
ризъм и отдих в общи-
ната има през цялата
година.
Естествените минерални
извори са подходящи
за лечение на редица
заболявания, а хотелите
се грижат за удобния и
приятен престой на
гостите на Стрелча. В
момента активни са
няколко СПА центъра,
базирани на минерална
вода, които предлагат

добра комбинация между цена и качество на услугата.
Освен на лечебния ефект на минералната вода любителите на пътешествията
могат да се насладят на различни планински маршрути, започващи от Стрел-
ча. С добре изградената си инфраструктура и удобно географско положение,
градът е изходен пункт за маршрути в Същинска Средна гора, които водят
до известни природни и исторически обекти: Панагюрище, Копривщица,
Хисаря, Карлово, връх “Влък”, “Барикадите”, връх “Богдан”, Каменната при-
казка, Крепостите и др. Последните 2-3 години районът нашумя и с възмож-
ностите, които дава за офроуд преживявания с високопроходими автомобили.

състояние и не могат сами да се хранят.
Те ще получават топла храна за 6 ме-
сеца - през целия зимен период. Вече
40 души се хранят към нея.

 Балносанаториумът работи
ли?

- Той работи целогодишно. Наши-
ят санаториум “Роза” беше с най-го-
лямата посещаемост в цялата страна
през миналата година.

 Как виждате Стрелча в края
на вашия мандат? Какво искате да
направите повече от това, което
досега е постигнато?

- Искам след 4 години хората да
са удовлетворени от това, което сме
направили. И мисля, че в рамките на
мандата ще направим Стрелча един
привлекателен, уютен и красив евро-
пейски град.

Типичен такъв маршрут в
района започва от
изхода на Копривщица -
х. Бунтовна - Стрелча, с
преспиване в района на
хижата.
Общината е най-красива
в края на пролетта и
началото на лятото, като
неслучайно в герба й
присъства розата като
основен елемент заедно
с лъва и символа за
минерална вода. Общи-
на Стрелча е разполо-
жена в най-големия
розопроизводителен
район в България, като
розовите градини
обхващат около 4200 дка. Твърди се, че Стрелчанската роза дава най-
качественото розово масло в страната. Освен розите, в последните години
в района на Стрелча успешно се отглежда и лавандула, от която се извли-
ча първокласно етерично масло.
В града, който е с население от около 4600 души, има над 20 заведения
за обществено хранене, които дават отлична възможност на гостите да се
запознаят с местната кухня.

Входът на “Жаба могила”

Скумсале

Градският плаж


