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 Г-н Казанджиев, набли-
жава краят на годината,
как община Ловеч ще изпра-
ти 2014-а?

- Това беше поредната
тежка, сложна, но бих казал
и успешна година за община
Ловеч, защото през тази го-
дина реализирахме и започ-
нахме реализирането на ре-
дица важни проекти, заложе-
ни в  политиката на община-
та за развитие на техничес-
ката инфраструктура. Пред
подписване сме на актовете
за приключване на ремонт-
ните дейности на Старата
баня и на Ловешката крепост
- проект, насочен към осигу-
ряване на нови, иновативни
туристически атракции. Пре-
движда се на средновековна-
та крепост да се достави и
монтира най-съвременната
техника за аудио-визуални
спектакли, а Старата градска
баня да се превърне в един-
ствения в Европа виртуален
музей на водата.

Тази година започнахме и
ремонтите в жк “Червен бряг”.
Това е един от проектите, с
които община Ловеч може да
се гордее, защото в цялата
страна няма такъв, който да
касае реконструкцията на цял
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МИНЧО КАЗАНДЖИЕВ:

Годината бе сложна,
но и успешна
За нас е важно да създаваме условия за развитие на бизнеса, за да запазим
тенденцията на устойчиво развитие на общината, казва кметът
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МИНЧО СТОЙКОВ КАЗАНДЖИЕВ е роден на 6 май 1957
г. в град Троян, област Ловеч. Завършва счетоводна
отчетност във ВФСИ “Д.А. Ценов” - Свищов. Специа-
лизира държавен финансов контрол във ВИИ “Карл
Маркс” и маркетинг и мениджмънт в свищовската
академия. От 1983 до 1988 г. е организатор, начал-
ник-щаб, председател на ОРК в ОК на ДКМС - Ловеч.
В следващите четири години от 1989 до 1993 Г. е
секретар и главен счетоводител в СБА - Ловеч.
В периода от 1994 до 1996 г. е експерт “Кредитира-
не” в ловешкия клон на “Тексимбанк”. От 1997 до 2003
година е ръководител сектор на Сметната палата -
Ловеч. От 2003 г. и до момента е кмет на община
Ловеч - трети мандат. Женен е, с две деца.
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жилищен комплекс. Работим
и по проекта за водоснабди-
телната и канализационна
система на гр. Ловеч. ВиК-
интервенциите обхващат част
от територията на Ловеч -
кварталите Дръстене и Гозни-
ца, Източна индустриална
зона и Северна индустриал-
на зона “Баховско шосе”.
Така градът ще бъде напълно
канализиран.

Приключихме с реконструк-
цията на поредните три учи-
лища и една детска градина.
Важна е също и изградената
нова социална инфраструкту-
ра - направихме три центъра
за настаняване от семеен тип
и едно защитено жилище.
Така изведохме от институци-
ите деца и младежи, които в
новите социални услуги живе-
ят в достъпна среда.

Не мога да не кажа и за
големите награди, които об-
щината получи като призна-
ние. Само преди дни Нацио-
налното сдружение на общи-
ните в Република България
отличи община Ловеч като
“Община реформатор” за тра-
ен принос в местното само-

управление, а малко по-рано
на мен ми бе връчен призът
“Кмет на годината” в катего-
рията “Опазване на околната
среда”. Това са все призна-
ния за работата на общинска-
та администрация и за при-
ближаването й до граждани-
те, а също и за активността
при отстояване на интереси-
те на общината при промяна
на законодателството.

 Като какъв ще опре-
делите бюджет 2015, който
предстои да бъде приет?

- Бюджет 2015 се основа-
ва на  реалистична прогноза
на приходите и консерватив-
на политика на разходите.
Община Ловеч се придържа
към принципа си на приори-
тетно финансиране на основ-

ните социални услуги и на
строга финансова дисципли-
на. Отделят се значителни
средства за инвестиционната
програма, като по този начин
се създават условия за пови-
шаване на благосъстоянието,
икономически ръст и трудова
заетост.

Прави се всичко възмож-
но тенденцията на стабилно-
то и устойчиво развитие да
се запази. Надежда дава до-
брото изпълнение на собст-
вените приходи и реализира-
нето на преходни остатъци в
края на годината.

Това, което се прави, е да
се работи в много направле-
ния - по направление иконо-
мии на разходи, които не са
приоритетни, полагат се

всички усилия за увеличава-
не на приходите. Стабилният
бюджет, добрата фискална
политика позволяват на об-
щина Ловеч да кандидатства
и успешно да реализира
проекти от европейските фон-
дове. Заложили сме средства
и за подобряване на пътната
инфраструктура, но те са
крайно недостатъчни. Общи-
ната не разполага със собст-
вени средства и за финанси-
ране на различни обекти
трябва да се търсят други
източници. Един от тях е про-
дажбата на имоти, като за
два вече имаме инвестицион-
ни предложения.

 Заговорихте за соци-
алните услуги, кои са пре-
дизвикателствата в об-
ластта на социалната по-
литика?

-  Разглеждането на при-
оритетите и предизвикателст-
вата пред управлението на

общината в контекста на со-
циална, политическа и ико-
номическа криза маркира
основните проблемни облас-
ти, които трябва да бъдат
неизменна част от дневния
ред на управлението. Най-
остро поставените въпроси са
свързани с личната и обще-
ствената сигурност, изпълне-
нието на различните полити-
ки на общината - социална,
икономическа и др., както и с
чувството за морал и спра-
ведливост.

Нашата социална система
е продукт на последователна
политика през годините. Тя
включва здравеопазването,
образованието, социалното
осигуряване и подпомагане.
В резултат на проведената
реформа за замяна на инсти-
туционалната грижа за деца
с грижа, близка до семейна-
та среда, на територията на
общината бяха закрити три
специализирани институции

възрастни с психични раз-
стройства, както и други ус-
луги за оказване на подкре-
па на семейства и деца в риск
- Център за социална реха-
билитация и интеграция и
Център за обществена под-
крепа. С предоставяните со-
циални услуги оказваме под-
крепа на над 700 лица в риск.
В тази сфера работят над 200
специалисти.

 Разбирам, че за общи-
на Ловеч проектите са ос-
новен инструмент за разви-
тие и за привличане на ре-
сурси. Колко проекта и по
кои оперативни програми
общо сте разработили и за
колко пари? До какво дове-
доха те?

- Дейностите по разработ-
ването и управлението на
проекти са едни от приори-
тетните за нашата общинска
администрация, тъй като те са
един от начините за финан-
сиране на мерките, заложе-

стойност 29,6 млн. лв., в
изпълнение са десет проекта
за 21,3 млн. лв.

Община Ловеч бе сред
първите общини в страната,
която кандидатства по Опе-
ративна програма “Регионал-
но развитие” с проект за ре-
хабилитация на общинската
пътна мрежа. Към момента са
приключили 12 проекта по
програмата на обща стойност
28,5 млн. лв., в процес на
изпълнение са четири на
обща стойност 10,3 млн. лв.

Успоредно с проектите,
финансирани по ОП “Регио-
нално развитие”, община
Ловеч успешно изпълни и
управлява проекти и по дру-
гите оперативни програми -
“Развитие на човешките ре-
сурси” - шест приключени
проекта на стойност 430 хил.
лв. и три в процес на изпълне-
ние на стойност 2 млн. лв.,
“Околна среда” - един при-
ключен на стойност 432 хил.
лв. и един в процес на
изпълнение на стойност 8,3
млн. лв., “Административен
капацитет” - два приключени
на стойност 194 хил. лв. и
един в процес на изпълнение
на стойност 144 хил. лв., “Тех-
ническа помощ” -  изпълня-
ваме един проект на стойност
540 хил. лв.

Най-важните в стратегиче-
ско отношение проекти са
тези, реализирани за подоб-
ряване на физическата и
жизнена градска среда. В
рамките на проект “Подобря-
ване на физическата и жиз-
нена градска среда в общи-
на Ловеч” (на стойност 8,3
млн. лв.) са рехабилитирани
два булеварда в града - “Ми-
зия” и “България”, осигурена
е достъпна среда в три под-
леза в града, благоустроен е
паркът “Башбунар”, където са
изградени детски площадки,
ремонтирани са съществува-
щи и са изградени нови све-
тофарни уредби, изградена е
и нова зелена система.

В продължение на поли-
тиката ни за подобряване на
градската среда в момента се
изпълнява проектът “Зелена,
достъпна и привлекателна
градска среда в Ловеч”, в
рамките на който се модер-

метът на община Ловеч Минчо
Казанджиев бе награден с
грамотата и статуетката като
победител в националния
конкурс “Пожарникар на годи-
ната 2013” в категория “Б” за
представители на органите на
държавната власт, местното
самоуправление, юридически
лица и граждани и членове на
доброволни формирования.
Отличията са за конкретен и
съществен принос за осигуря-
ване на пожарната безопасност
и защитата на населението на
територията на общината.
Наградата бе присъдена през
м. февруари т.г. със заповед на
директора на главна дирекция
“Пожарна безопасност и защи-
та на населението” Николай
Николов.

  
С плакет и грамота кметът

бе награден и за заслуги за
утвърждаването и развитието
на Техническия колеж. Награ-
дата му бе връчена по време
на тържественото честване на
25-годишнината от основаване-
то на висшето учебно заведе-
ние в Ловеч в началото на
декември 2014 г.
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низира изцяло инфраструкту-
рата на жк “Червен бряг” -
рехабилитация на уличната
мрежа, изграждане на нови
детски площадки и нова зе-
лена система. По същия про-
ект се реконструира единст-
вената улична връзка с един
от най-големите градски пар-
кове в България - “Стратеш”,
в който е разположен втори-
ят по големина зоопарк в
България.

Друг основен приоритет
на общинското ръководство е
осигуряване на модерна об-
разователна инфраструктура

за нашите деца. През този
мандат община Ловеч при-
ключи проекта “Прилагане на
мерки за енергийна ефектив-
ност в общинската и образо-
вателната инфраструктура на
община Ловеч”, в рамките на
който бяха реконструирани
три училища и една детска
градина като продължение

на проекта, финализиран в
предходния мандат, чрез кой-
то бяха ремонтирани и обо-
рудвани трите най-големи
училища в общината - ГЧЕ
“Екзарх Йосиф”, Природо-ма-
тематическата гимназия и
СОУ “Климент Охридски”.

С кредит от Фонд “Енер-
гийна ефективност и възобно-
вяеми източници” бе извър-
шен ремонт на ОДЗ “Слънце”
в жк “Червен бряг”, където
бяха внедрени мерки за
енергийна ефективност на
двете сгради на детското за-
ведение.

Тези проекти са част от
целенасочената политика на
общината към разрешаване
на един от най-наболелите
проблеми не само на нашата
община, но и на повечето в
страната - напускането на
младите хора от малките и
средни градове към по-голе-
мите. Концепцията на наше-

то управление за следващи-
те години е привличането на
младите хора да останат в
града, като мерки за това са
всички проекти, които общи-
ната е реализирала и ще
реализира по отношение на
подобряване на градската
среда - техническа инфраст-
руктура, образователна, со-
циална, културна. Разбира се,
успоредно с това сме зало-
жили и мерки за подобрява-
не на бизнес средата за ин-
веститорите в града, като за
тази цел в Интегрирания
план за градско възстановя-
ване и развитие сме предви-
дили проекти за модернизи-
ране на техническата инфра-
структура в двете промишле-
ни зони, които ще бъдат фи-
нансирани след откриване на
схемите по Оперативна про-
грама “Региони в растеж”
2014-2020.

 С кое от свършеното
през годините от вас се
гордеете най-много?

- Не бих искал да откроя-
вам нещо конкретно, защото
с всяко нещо, сторено от нас,
се гордеем и то ни е скъпо.
Това са дела, за които имат
заслуга много хора. Основна-
та работа е на общинската
администрация. Но ако не
беше подкрепата на общин-
ските съветници, много от
направеното досега нямаше
да го има. С какво ще запом-
ня изминалото време? Да си
спомним на каква цена купу-
вахме хляба, на каква цена
бяха хранителните продукти,
как се събираха отпадъците
преди 10 години? Днес това
е отдавна забравено. Напра-
вените инвестиции са начин
за създаване на нови работ-
ни места. Затова за нас важ-
ното е да създаваме условия
и предпоставки за развитие
на бизнеса. Нещо, което ще
продължаваме да правим и
занапред.‘

‘
за деца и бяха открити посо-
чените вече три ЦНСТ-а и за-
щитеното жилище, с което
разкритите и функциониращи
социални услуги за деца и
възрастни на територията на
общината достигнаха 18.

Развихме широка мрежа
от социални услуги в общ-
ността - защитени и наблю-
давани жилища, дневни цен-
трове за лица с умствени и
физически увреждания и

ни в общинските ни планове
за развитие. За периода след
2007 г., когато България ста-
на пълноправен член на Ев-
ропейския съюз, възможнос-
тите за финансиране на дей-
ностите ни се увеличиха не-
колкократно благодарение
на мерките по оперативните
програми на структурните
фондове и Кохезионния фонд
на ЕС. До днес общо сме
приключили 21 проекта на

Паметникът на В. Левски Покритият мост на Кольо Фичето

Башбунар

Вароша

Крепостта

Паметникът
на Втората
българска
държава


