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ПЕНЧО ГЕРОВ:

Добрите неща стават
с мерак и упорит труд
Европейските фондове, които се отпуснаха, са изключително малко,
ще има много неизвестни, казва кметът
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Интервю на
Петрана СОМЛЕВА

ПЕНЧО ГЕРОВ е роден през 1937 г., твърди, че е най-
възрастният кмет в България. Завършил е Полувис-
шия железопътен институт в София със специал-
ност строителство и поддържане на железния път.
Професионалната му кариера преминава през Обла-
стното пристанищно управление - Бургас, а от
1959 г. започва работа в Медодобивния комбинат в
Пирдоп, където работи 41 години. През всичките
тези години е работил с много чуждестранни
специалисти - експерти от Франция, Германия и
бившия Съветски съюз, което му е дало възмож-
ност да натрупа изключително богат опит в
областта на инвестициите.
От 2003 г. и до момента е кмет на община Чавдар -
четвърти мандат, избран с листата на БСП.
Семеен, с двама синове.

Макар и една от най-малките по брой на населението в
България, ЧАВДАР е пример за община с успешна политика
по подготовката и реализацията на редица проекти, финан-
сирани със средства от ЕС и републиканския бюджет.
Размерът на направените инвестиции през последните
години на глава от населението нарежда общината сред
водещите в страната. Наричат Чавдар “Перлата на Средного-
рието”. Сгушено в подножието на Средна гора, селото
привлича туристи с нещо ново и интересно - новоизградени
исторически парк, спортни съоръжения за деца и възрастни,
красива купулна църква на малко възвишение, водопад и
уникално проектиран и изработен селски център.
Всички улици в селото са асфалтирани и с чисто нови
тротоари. Подменено е уличното осветление, има видеонаб-
людение. Градинките са с изкуствено капково напояване.
Чудесата продължават - има мини амфитеатър, на който се
събират младите хора, за да разговарят и да се забавляват.
Има безплатен интернет. Сградите са боядисани с приятни

 Г-н Геров, направили
сте от Чавдар вълшебна
приказка. Какво още пред-
стои, за да има и щастлив
край тази приказка?

- Да, наистина сме напра-
вили много и хората, които
ни посещават, се радват.
Имаме прекрасна детска
градина, обновена, с най-
модерното обзавеждане.
Училището ни е също
напълно обновено, енергий-
но ефективно.

В момента развиваме
дейност по общинската гора
чрез новоизградено пред-
приятие, което сме нарекли
“Чавдарска гора”. Готвим се
да кандидатстваме отново
за проект, с който искаме да
подменим основния тръбо-
провод от водохващане Кьой
дере до населеното място,
тъй като тръбите са стари и
стават много аварии.

Мечтата ни е да изгра-
дим нов път, който да
свързва Чавдар със с. Пет-
рич с оглед развитие на ту-
ристическата дейност. Кан-
дидатстваме за довършване
на малка част от някои ули-
ци в крайните квартали. На-
дяваме се да ни дадат пари,
за да ги завършим и да ги
благоустроим така, както в
останалата част на селото.
Това е като инфраструктура.
За в бъдеще мечтаем да до-
усъвършенстваме спортно-
туристическите атракции с
възможности за допълнител-
ни екстремни занимания.

 В какво се изразяват
тези екстремни занима-
ния?

- Изграждане на стени за
катерене. Искаме да изгра-
дим и ролков лифт. Започ-
нахме обновяване на една
стара къща, в която имаме
намерение да направим
градски музей. Предстои

благоустрояване на училищ-
ния двор, който за радост на
децата сме нарекли “Япон-
ска градина”, защото ще
бъде благоустроен в такъв
стил.

По отношение на обра-
зованието изпитваме за-
труднения, защото децата са
малко. Предстоят ни много
отговорни срещи с родите-
ли и учители. По всякакъв
начин търсим да повишим
нивото, защото съзнаваме,
че без училище населеното
място е загубено.

 Училището в Чавдар
до кой клас е?

- До VII клас, храната за
децата е безплатна. Читали-

щето ни работи прекрасно, с
много състави и богат култу-
рен живот. Два пъти месечно
организираме културни
празници в Чавдар, което
създава живот в селото, хо-
рата се чувстват по-добре.

 Споменахте, че от-
ново ще кандидатствате
с проекти за средства от
еврофондовете. За каква
сума става въпрос?

- За около 8 млн. лв.
 А по други програми

работите ли в момента?
- По другите програми

работим със собствени сред-
ства, които имаме. С тях из-
граждаме музея примерно,
правим ремонти на училища-

та, поддръжка на хижи и т.н.
 Има ли, г-н Геров, в

общината звено, което
компетентно и професио-
нално да се занимава с раз-
работването на проекти
за еврофинансиране, или
ползвате външни услуги?

- Човекът, който се зани-
мава с европейските фондо-
ве, е много добър, дори
Националното сдружение
на общините в Р България
го използва като консултант.
Той е за пример как трябва
да се работи. Затова няма-
ме проблеми, а проектите
ни са добре изпипани и на
ниво. Мисля, че всичко е
направено, както трябва. Ве-
роятността обаче да полу-
чим средства не е голяма,
защото лимитите, които от-
пуснаха, са малки - 140 млн.
лв. за пътища на 260 общи-
ни, 80 млн. лв. за улици.

 Говорите за страна-
та?

- Да, за страната. Сигур-
но всички общини имат ка-
пацитет за кандидатстване
и всички общини ще канди-
датстват. Конкуренцията ще
е голяма. Дано борбата да е
справедлива, пък каквото
стане. Но в тази сесия евро-
пейските фондове, които се

отпуснаха, са изключително
малко, ще има много неиз-
вестни.

 Какво ново заложих-
те в социалната програма
на общината?

- В социален план сме
кандидатствали по всички
програми за трудова за-
етост. Кандидатствахме и по
програмата за осигуряване
на нормален живот за възра-
стните хора, т.нар. лични
асистенти. Спечелихме про-
ект, който е до 2017 г., в
резултат на което 21 човека
от Чавдар получават такава
помощ и се грижат за тях.
На всички инвалиди и на
хората, които са над 80 го-
дини и живеят сами, предо-
ставяме безвъзмездно по 5
кубика дърва. Стремим се,
колкото е възможно, да об-
лекчим живота на хората в
затруднено положение.

 А трябва ли според
вас държавата да даде
малко по-големи правомо-
щия на местната власт?
В състояние ли са кмето-
вете да ги оползотворят?

- Какво значи правомо-
щия? Нещата са свързани.
Може да имаш правомощия,
като нямаш приходи... Едно-
то е свързано с другото.

цветове, уникално наистина, защото на повечето къщи в другите села мазилките са олющени.
Приказката продължава. Има и хотел, има и ресторант, където се приготвят вкусни местни гозби. Тук е и археологичес-
кият парк “Тополница” с уникалните неолитни къщи. Там туристите могат не просто да научат повече за живота в неолит-
ната епоха, а да го почустват и макар за една вечер да се пренесат хилядолетия назад във времето.
Всичко това е направено с парите от еврофондовете, по програмата за регионално развитие - 12 милиона лева. Средствата
са усвоени и вложени в самия проект, а не в нечии джобове, както често става в България. Село Чавдар е пример зa ре-
дица селища от малък тип, защото е успяло да реализира европейските норми на проектиране и ландшафтно озеленяване.
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РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ
С ВЪНШНО ФИНАНСИРАНЕ:

“Реконструкция и рехабилитация
на горски пътища в община Чавдар”
на стойност 439 704 лв., финанси-
ран от Програма САПАРД

“Ремонт на улица “Георги Дими-
тров”, с. Чавдар, с дължина 447,67
м”, на стойност 113 736 лв., финан-
сиран от Програма САПАРД

“Реконструкция пътна връзка
ГП-I-6- с-Чавдар (път-IV- 60036 за об-
щина Чавдар)” на стойност 1 023
047 лв., финансиран от Програма
САПАРД

“Питеен водопровод на с. Чавдар,
община Чавдар”, на стойност 275
886 лв., финансиран от ПУДООС

“Укрепване на свачище в УПИ ЦХII
978, УПИ ХII - 534, УПИ ХI - 533, кв.70,
с. Чавдар, община Чавдар”, на стой-
ност 233 291 лв., финансиран от
МКВП към МС

“Конструктивно решение за из-
граждане на подпорни стени на р.
Селска в участъка от ул. “Здравец”
до ул. “Акация”, с. Чавдар, община
Чавдар”, на стойност 210 435 лв.
финансиран от МКВП към МС

“Изграждане на подпорна стена
на Селско дере в участъка на ул. “Г.
Димитров”, с. Чавдар”, на стой-
ност 44 499 лв., финансиран от
МКВП към МС

“Изгрaждане на екокът, чрез по-
чистване и възстановяване на парка
и паметника на загиналите за свобо-
дата на България”, на стойност 10
000 лв., финансиран от ПУДООС.

“Рехабилитация, реконструкция,
основен ремонт и изграждане на
пътна конструкция на улици от
уличната мрежа на с. Чавдар, обл.
Софийска” - на стойност 1 906 584
лв., финансиран по Програма за раз-
витие на селските райони 2007-2013

“Подобряване средата на живот
в община Чавдар чрез реконструк-
ция и изграждане на тротоари, улич-
но осветление и обществени зелени
площи” - на стойност 1 224 636 лв.,
финансиран по Програма за разви-
тие на селските райони 2007-2013

“Археологически парк “Тополни-
ца” в община Чавдар (местността
Св. Петка)” - 442 022 лв., финансиран
по Програма за развитие на селски-
те райони 2007-2013

“Реконструкция и рехабилитация

Дали централно ще се раз-
пределят парите, или ще
влизат от местни данъци -
няма значение.

Примерно за средногор-
ските общини много са из-
годни местните данъци, кои-
то сега се внасят в бюджета
от големите предприятия. Но
сигурно някои други общи-
ни ще закъсат. Така че не
знам кое е по-доброто. Но
истината е една: има общи-
ни в нашия район, които са
зле икономически, а в също-
то време на територията на
тези общини работят мощни
икономически предприятия
и някак се получава така, че
едните са много богати, дру-
гите - много бедни. Това не
е нормално, но такива са в
момента законовите разпо-
редби.

 Имате предвид сигур-
но “Елаците мед” и “Ауру-
бис”-България?

- Имаме “Елаците мед”,
имаме и “Аурубис”, но това
не пречи община Пирдоп да
е с 5 млн. лв. задължение,
наследено от предния ман-
дат. Тя няма просто как да
се справи. Такова е положе-
нието и с община Антон.

Аз не мога да се оплача.
На нас “Дънди прешъс ме-
талс Челопеч” ЕАД ни дава
на година по 300 хил. лв.
субсидия. Благодарение на
тази средства финансираме
социалната програма на
общината, която включва
изграждане на инфраструк-
тура и т.н., финансираме и
културните празници, които
без тези пари не бихме мог-
ли да провеждаме.

 Каква е все пак ре-
цептата за успеха на об-
щина Чавдар? Как така на
други места част от пари-
те, отпуснати по проекти,
потъват в нечии джобове?

- Мисля, че съм най-въз-
растния кмет в страната, 41
години съм работил в Медо-
добивния комбинат в Пирдоп.
Дълги години бях директор в
инвеститорска дирекция и
целия ми живот е минал в
строителството. През 2003 г.
станах кмет на община Чав-
дар, сега е четвъртият ми
мандат. Исках да предам своя
опит на родното си село. И
така започнахме с проекти-
те по еврофондовете. Поста-
рах се през годините отпус-
натите пари да се използват
за това, за което са дадени.
Провеждахме конкурси при
изпълнението и следяхме
стриктно изпълнителите да
реализират точно проектите.
Отговорно трябва да кажа, че
без еврофондовете нямаше
да преобразим Чавдар. И,
разбира се, добрите неща
стават с мерак, упорит труд и
много желание.

на пътища от общин-
ска инфраструктура
на община Чавдар и ре-
конструкция за пови-
шаване на енергийна-
та ефективност на общинска сгра-
да в с. Чавдар” - 1 954 564.45 лв., фи-
нансиран по Програма за развитие
на селските райони 2007-2013

“Почистване на речно корито и
корекция на р. Селска, в регулация-
та на с. Чавдар, общ. Чавдар, с цел
предотвратяване на наводнения и
намаляване на риска от причиняване
на щети на местното население” -
899 829 лв., финансиран по ОП Реги-
онално развитие 2007-2013

“Мерки по енергийна ефектив-
ност и използване на възобновяеми
енергийни източници в ОУ “Св. Св.
Кирил и Методий” и ЦДГ “Щастливо
детство”, с. Чавдар” - 630 370,61 лв.,
финансиран по ОП Регионално разви-
тие 2007-2013

“Оптимизиране на структурите
на общински администрации Чавдар
и Антон за подобряване на тяхната
ефективност чрез принципите на
партньорството и прилагане на
нови подходи в работата им” - 75
319.60 лв., финансиран по ОП Адми-
нистративен капацитет 2007-2013

“Укрепване на ефективността
на общинските служители в дух на
партньорство” - 89 971,22 лв., фи-

нансиран по ОП
Администрати-
вен капацитет
2007-2013

“Въвеждане на
механизми за мо-
ниторинг и кон-
трол на изпълне-
нието на общин-
ски политики,
разработване на
стратегически
документи на об-
щина Чавдар” -
62 064,44 лв., фи-
нансиран по ОП
Администрати-
вен капацитет 2007-2013

“Подобряване на качеството и
количеството на дървесината от
общинска гора - собственост на об-
щина Чавдар, чрез провеждане на
отгледани сечи и доставка на спе-
циализирано оборудване” - 276 730.00
лв., финансиран по Програма за раз-
витие на селските райони 2007-2013

“Пространствено и архитектур-
но-благоустройствено решение на
площадното пространство, пеше-
ходните зони и прилежащите парко-

ве в централната част на с. Чав-
дар” - 1 956 834,94 лв., от които 1 000
000,00 лв. финансиране по ПИП “Рас-
теж и устойчиво развитие на реги-
оните” и 956 834,94 лв. собствено
финансиране

“Спортно-туристическа атрак-
ция в община Чавдар” - 455 381,99 лв.,
финансиран по Програма за разви-
тие на селските райони 2007-2013

“Туристически увеселителен
парк в община ЧавдарФ - 368 886,85
лв., финансиран по Програма за раз-
витие на селските райони 2007-2013

“Въвеждане на превантивни дей-
ности за намаляване на опасност-
та от пожари в горския фонд на
община Чавдар чрез изграждане на
наблюдателен пункт - противопо-
жарна кула” - 685 977,32 лв., финан-
сиран по Програма за развитие на
селските райони 2007-2013

“Аварийно-възстановителни ра-
боти по участък от ул. “Гурко” в с.
Чавдар, община Чавдар” - 161 172,93
лв., финансиран от МКВП към МС

ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС
НА РЕАЛИЗАЦИЯ:
“Създаване на Център за почасо-

во предоставяне на услуги за соци-
ално включване в общността или в
домашна среда в община Чавдар с
цел гарантиране на независим жи-
вот за хора в невъзможност за са-
мообслужване” - 304 469,84 лв., фи-
нансиран по ОП Развитие на човеш-
ките ресурси 2014-2020
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