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ДОНКА МИХАЙЛОВА е родена в Троян през 1959 г.
Икономист по образование. Народен представител в
41-то НС. Работила е главно в сферата на граждан-
ския сектор. Като кмет на община Троян е носител
на приза “Кмет новатор” на Националното сдружение
на общините в България. Носител е и на много други
награди за иновативни политики в местното само-
управление. Член на КС на НСОРБ.

 Г-жо Михайлова, оста-
ва по-малко от година до из-
борите за местна власт.
Каква според вас е лявата
алтернатива, имайки пред-
вид тежката загуба, която
БСП претърпя на последни-
те парламентарни избори?
Какво вие като кмет очак-
вате да се случи и какво
трябва да се направи, за да
не повторим този, бих каза-
ла, позорен, резултат?

- Предстоят ни много теж-
ки избори. Избори, които в
голяма степен ще определят
бъдещето на партията. БСП
не може да си позволи да
загуби тези избори, защото
загубата на местната власт,
особено в областните градо-
ве, може да се окаже реша-
ваща за бъдещето на парти-
ята. Мисля, че ни предстоят
сериозни предизвикателства.
Ние като партия следва да
покажем с какво кметовете
на левицата са по-близко до
проблемите на хората. Тряб-
ва да се поработи сериозно
по отношение на ангажимен-
тите, които партията поема
към избирателите, както и
всеки кандидат на левицата -
към партията. Сега е важно
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ДОНКА МИХАЙЛОВА:

Предстоят много
тежки избори
Сега е важно да се разработят стандарти за лява политика
в местната власт, които да залегнат в предизборните програми
на всеки кандидат на левицата, казва кметът на община Троян

“

–

Œ

fl

Õ

“

–

Œ

fl

Õ

“

–

Œ

fl

Õ

“

–

Œ

fl

Õ

“

–

Œ

fl

Õ

Ïðîìåíèòå â ïàðòèÿòà
íå òðÿáâà äà áúäàò
ñàìîöåëíè

да се разработят стандарти
за лява политика в местната
власт, които да залегнат в
предизборните програми на
всеки кандидат на левицата.

 Не мислите ли, че на
кандидатите за кметове на
левицата - бивши и настоя-
щи, би трябвало да се даде
възможност по-сериозно да
участват във вземането на
решения на по-високите
нива в ръководството на
партията?

- Да, мисля, че последни-
те години ролята на нашите
представители в местната
власт в някаква степен се
неглижира. Представителите
на местната власт в крайна
сметка са най-близко до про-
блемите на хората, най-доб-
ре познават промяната в на-
строенията, в очакванията, те
ежедневно вземат решения в
отговор на очакванията на
хората и затова трябва да
имат подобаващо място в
ръководството на партията.

 Да, но как ще стане
това, след като връзката
между ръководството на
партията и по-долу стоя-
щите организации е почти
скъсана, което не е никак
добре...

- Не бих казала, че връз-
ката е скъсана. Тя обаче в
последните години силно
изтъня и е несистемна, а това
е проблем.

 А как може да се изле-
зе от тази ситуация, да се

ПОРЕДНА НАГРАДА ЗА ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ

През 2014 г. Институтът по публична администрация обяви конкурси за добри решения и прак-
тики в две области на административната дейност: добро управление и Е-правителство.

Общинска администрация Троян предложи добра практика за организиране и провеждане на
“Обществен форум за реализация на партньорски проекти”.

На 27 ноември на официална церемония в хотел “България” Институтът връчи грамоти на всички
кандидатствали централни, областни и общински организации и отличи с плакети трите най-добри
практики. Община Троян е на първо място и бе единствената наградена в конкурса за иновативни
практики в областта на доброто управление. Наградата за Обществения форум в Троян е за пока-
зана устойчивост във времето и одобрение от местната общност, висока прозрачност на местната
власт и ефективен механизъм за граждански контрол.

Плакет и грамота бяха връчени от доц. Георги Манлиев, изпълнителен директор на ИПА на
секретаря на община Троян Нели Стайкова.

Добрата практика ще бъде представена през 2015 година в държава членка на ЕС.

Маргарита ГЕНКОВА

Всяка година през ноември светът отбелязва
Световния ден на Географските информационни
системи (ГИС), които са модерни, многофункци-
онални, компютърно базирани технологии, явя-
ващи се мощен инструмент
при планиране, проектиране
и вземане на управленски
решения във всички общест-
вени сфери и бизнес с разли-
чен характер и мащаб. ГИС-
технологиите намират все по-
голямо приложение в рабо-
тата на администрацията при
разработване на електронни
административни услуги и за
повишаване ефективността и
прозрачността в нейната ра-
бота.

На 19 ноември за 16-та
поредна година България от-
беляза Световния ден на Ге-
ографските информационни
системи (ГИС). На тържестве-
на церемония в София, бяха
връчени годишните награди
за специални постижения в
областта на ГИС. Раздадени
бяха отличия в три категории
- “Централна администрация”, “Регионална и
местна администрация” и “Частен бизнес”.

За съвременен подход в прилагане на ГИС
за популяризиране и развитие на туризма в
категория “Регионална и местна админист-
рация” тази година бе отличена община ТРО-
ЯН. Изпълнителният директор на Фондация
за реформа в местното самоуправление г-н
Здравко Сечков връчи приза на кмета на об-
щина Троян г-жа Донка Михайлова.

заздравят нещата, за да
разчитаме на успех на ме-
стните избори?

- Важно е да има систем-
ни контакти между ръковод-
ството на партията и нашите
представители в местната
власт, да се изгради меха-
низъм за взаимодействие и с
парламентарната група. За-
конодателството, отнасящо
се до местната власт, има
редица дефицити. В послед-
ните години  се прехвърлят
отговорности към местните
власти, без да са обезпечени
с адекватно финансиране. За-
конопроектите влизат в НС и
се приемат без оценка за
въздействието, в т.ч. и въздей-
ствието върху общинските бю-
джети - това е сериозен де-
фицит. На последната среща
с ръководството предложих
да се изгради работещ меха-
низъм, по който местните вла-
сти да могат да предлагат
пред парламентарната група
своите виждания и предложе-
ния за промени в законода-
телството. Надявам се това да
стане.

 Какво да се промени в
законодателството?

- В последните години в
рамките на над 130 законо-
проекта бяха прехвърлени
отговорности от централната
към местната власт, без да
бъде прехвърлено финанси-
ране. Ако имаме възможност
системно да подаваме пред
парламентарната група кон-

кретните си предложения по
такъв тип законопроекти, в
България би имало по-добро
законодателство. Приемат се
закони, които са добри като
замисъл, но водят до ограни-
чаване на средствата в об-
щинските бюджети, а с това
лишават гражданите от важ-
ни социални услуги. Примери
колкото искате - вменяване
на отговорности по незакон-
ното строителство, нови изи-
сквания към детските пло-
щадки, данък “колиба”...

 Вярвате ли, че това
може да се случи?

- От нас зависи - стига да
има воля и в парламентарна-
та група, и в местните власти,

защото това е в интерес на
хората.

 Мислите ли, че проме-
ните, които се извършиха в
ръководството на партия-
та, са достатъчни, за да
тръгнат нещата в по-доб-
ра посока?

- Промените пораждат
надежди. Очакването на хо-
рата е тези промени да
продължат. Намирам за мно-
го изкуствен конфликта меж-
ду млади и стари в партията.
Този конфликт като че ли се
породи от недостатъчно ясно
дефинираните проблеми, до-
вели до тежката загуба на
партията. Считам, че загубих-
ме доверието на хората най-
вече заради това, че, упраж-
нявайки властта, прекрачих-
ме граници на морала, които
хората не могат да ни про-
стят. Трябва да покажем, че
имаме лица, които могат да
бъдат носители на нов морал,
че имаме хора, които са до-
статъчно компетентни и отго-
ворни. Промените в партията
не трябва да бъдат самоцел-
ни. Те трябва да работят така,
че доверието на хората да
бъде върнато отново. Илюзия
е, че БСП е най-демократич-
ната партия. Да, в БСП всеки
говори всичко, което иска
пред когото си иска, но в по-
следните години опорочихме
механизмите, чрез които по-
зициите на членовете на пар-
тията се превръщат в реше-
ние на ръководните й органи.

Това доведе до много тежки
грешки.

 Как, г-жо Михайлова,
очаквате финансово да при-
ключи 2014 г. за община Тро-
ян?

- Успешно. Изпълнихме
бюджета на общината още
към края на октомври, дава-
ме чувствителен ръст в срав-
нение с предходната 2013 г.
Ще приключим със стабилен
приходен остатък, който ще
осигури така нужните оборот-
ни средства за успешно при-
ключване на редица проекти.

 Докога трябва да е
гласуван новият бюджет на
общината?

- Законът за държавния

бюджет определя сроковете,
предполагам, че през февру-
ари бюджетът на общината
ще е приет.

 По какви проекти на
европейските програми ра-
ботите?

- В момента работим по
18 проекта. Управляваме
през годината проекти, които
са в обем 2,5 пъти повече от
общинския бюджет. Най-голя-
мото предизвикателство е
проектът “Воден цикъл”, с
който ще доизградим и ре-
конструираме почти изцяло
канализационната и водо-
проводна инфраструктура на
общината. Само преди дни
открихме нов Културно-ин-
формационен център, започ-
ваме работа по нов Туристи-
чески център. Проектите ни
помагат да осъществим мно-
го от ангажиментите, които
поехме пред избирателите в
рамките на този мандат.

 Вижда се, че улиците
в Троян вече са оправени и
това е много добре.

- Със средства от публич-
но-инвестиционната програ-
ма успяваме да решим някои
от проблемите, които водни-
ят цикъл оставя след себе си.
На практика имаме 6 улици,
които са изцяло реконструи-
рани и по този начин пред-
лагаме на гражданите изця-
ло завършен продукт - водо-
снабдяване, канализация и
улична инфраструктура.

 А в социално направ-

ление какво правите?
- Може би по-важно е да

кажа, че една от най-успеш-
ните стъпки в рамките на
мандата е бавното, но устой-
чиво преодоляване на про-
блемите, свързани с безрабо-
тицата. В рамките на мандата
точно за 3 години свалихме
безработицата от 11 на 6,6%.
Това е успех, с който малко
общини могат да се похвалят.
Имаме много добро сътруд-
ничество с бизнеса. Изгра-
дихме консултативен съвет на
бизнеса към кмета, в рамките
на който консултираме с ра-
ботодателите всички стъпки,
свързани с безработицата и
доходите. Изцяло обновихме
част от бизнес зоните в гра-
да, в готовност сме да започ-
нем работа и по изграждане-
то на нова индустриална
зона. В момента на територи-
ята на общината се изграж-

дат 10 нови производства, а
това поставя нови въпроси,
свързани с квалификацията
на работната сила и струк-
турата на безработицата.
Смятаме, че успяхме да по-
стигнем тенденция на иконо-
мическо оживление в общи-
ната, която в рамките на це-
лия мандат се оказва нео-
братима.

 Наистина - постигна-
тите 6% безработица е
голям успех. Има общини с
над 30%. И все пак -  доста
от бившите големи фирми
изпаднаха в затруднение и
работят с намален капаци-
тет, как успяхте да се
справите?

- Точно това беше про-
блемът, че големите фирми
бяха се превърнали в поред-
ната жертва на приватизаци-
ята и в последните 10 години
породиха голяма за очаква-
нията на троянци безработи-
ца. Беше важно този проблем
да бъде преодоляван систем-
но, със съвместните усилия на
бизнеса и местната власт, и
се радвам, че се справихме с
най-важното предизвикател-
ство, което поех в началото
на мандата - да работим за
ограничаване на безработи-
цата и да има ръст на работ-
ните заплати.

 И това е постигнато?
- Да, това е постигнато в

много голяма степен. По от-
ношение на социалните про-
блеми в рамките на мандата
на практика обновихме поч-
ти цялата училищна инфраст-
руктура, както и почти цялата
инфраструктура на детските
заведения. Цялостно реконст-
руирахме 4 детски градини и
3 училища и по този начин
предоставихме на детските и
учебни заведения чудесни
условия за работа. Имаме
съхранена училищна инфра-
структура в селата на общи-
ната и дофинансираме мало-
мерните паралелки там. Ус-
пяхме да обновим важни со-
циални заведения - детска

Специално отличие на ГИС за община Троян
Официален организатор на това престижно

събитие у нас е ЕСРИ България, в качеството си
на изключителен представител на Esri Inc за стра-
ната. Близо 400 представители на централната и
местна власт, бизнеса, неправителствените орга-
низации и академичната общност в страната се

включиха в официалното откриване и Тържестве-
ната церемония по награждаването.

“Наградите са признание за изключителните
постижения на всички отличени. С всяка измина-
та година, ГИС-проектите в България са на все
по-високо световно технологично ниво,което от
една страна ни радва, но от друга, е и голяма
отговорност и ангажимент за работата ни зана-
пред”, каза г-жа Евгения Караджова,управител
на ЕСРИ България по време на церемонията.

млечна кухня, културни инсти-
туции. Днес общината осигу-
рява финансиране за над
50% от таксите за детските
градини. Домашният социа-
лен патронаж чувствително
увеличи броя на потребите-
лите си, като покрихме голя-
ма част от населените места
в общината. Открихме дом за
стари хора, който е един от
най-добрите в Северна Бълга-
рия. Т.г. изцяло със средства
на общинския бюджет от-
крихме и Център за настаня-
ване на хора без дом. До
края на мандата ни предсто-
ят още сериозни действия в
това отношение, така че дей-
ствително Троян се превръ-
ща в община, която е чувст-
вителна към тежките социал-
ни проблеми на гражданите.
Създадохме фонд за подкре-
па на млади хора с репро-
дуктивни проблеми, фонд за
лечение на граждани в теж-
ко здравословно състояние.
Надяваме се, че по този на-
чин помагаме на хората да
усещат ангажираността на
местната власт.

 С Троян са свързани
всичките ми детски и мла-
дежки спомени, защото тук
съм отраснала и учила. Тро-
ян винаги е бил гостоприе-
мен град в сърцето на Бал-
кана. Туризмът като от-
расъл е бил водещ за града.
Какво е бъдещето му? Може
ли общината да бъде успеш-
на дестинация не само за
българи, но и за чужденци?

- Трайно и устойчиво е
увеличението на броя на ту-
ристите, които посещават
общината. Работим в две по-
соки - увеличаване престоя
на туристите, които идват тук,
и привличане на повече
чуждестранни гости. Много
активно работим по опера-
тивните програми. Със сред-
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ства от ОП “Регионално раз-
витие” изцяло обновихме
Националното изложение за
приложни изкуства в Оре-
шак. Заедно с общините
Ловеч, Летница и Априлци
разработихме нови туристи-
чески продукти, отново със
средства от оперативните
програми. През м.г. успяхме
да си върнем базата на ба-
сейна в Шипково и Шипков-
ски минерални бани и в мо-
мента работим активно за
обновяване на туристическа-
та инфраструктура в този тол-
кова атрактивен туристичес-
ки курорт. Най-важният про-
ект, по който работим, е “Виа
Траяна”. Очакваме до края на
т.г. да регистрираме първия в
страната туристически марш-
рут от национално значение
заедно с колегите от Сопот,
Карлово и други общини в
Южна България. Надяваме се
по този начин да успеем да
привлечем значително евро-

пейско финансиране и да
инвестираме сериозни сред-
ства в два от важните потен-
циали на територията на об-
щината - културно-историче-
ското наследство и минерал-
ните води. Активно работим с
новия игумен на Троянския
манастир, обителта, която е
важен религиозен център, за
в бъдеще да привлича пове-
че туристи.

 Ще се кандидатирате
ли отново за кмет на Тро-
ян?

- Всеки действащ кмет
трябва да си направи много
ясна и тежка самооценка в
каква степен е отговорил на
очакванията на своите изби-
ратели. Дала съм си срок до
началото на пролетта да на-
правя своята самопреценка и
след разговор с хора от ръко-
водството на партията заед-
но да вземем решението как
ще участваме в следващите
местни избори.


