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Местно самоуправление

Инж. Емануил Манолов:

Най-важно е да запазим
общинската болница
Новият хит при нас са инвестициите в соларни паркове, казва кметът
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Интервю на Петрана СОМЛЕВА

 Г-н Манолов, кои бяха основни-
те предизвикателства, с които се
сблъскахте в началото на вашия
мандат като нов кмет на община
Павликени? Как бихте характеризи-
рали сегашното състояние на общи-
ната?

- Вероятно мнозина от колегите ми
биха отговорили, че най-голямата труд-
ност са ограничените финанси, разно-
гласия с централната власт, безрабо-
тицата и т.н. Разбира се, тези пробле-
ми стоят и пред нас. Най-голямото пре-
дизвикателство пред нас беше да на-
караме различните участници в обще-
ствения процес да работят заедно в
единомислие и подкрепа. Павликени е
нашият общ дом и единствено от нас
зависи той да е спретнат, подреден и
уютен за своите жители. Разбира се,
това се отнася за всяко от 20-те насе-
лени места в общината.

Павликени е прочут с производи-
телите на декоративна растителност.
Тогава се роди и идеята всяка от фир-
мите да “осинови” една от градинките
край главните улици, в парковете или
в дворовете на обществените сгради.
Резултатът е, че Павликени днес е по-
цветен и по-приветлив, а производи-
телите имат най-добрата витрина за
своята продукция. Гражданите бяха
силно впечатлени от ефекта и на свой
ред започнаха да създават градинки
в междублоковите пространства.

Ефектът от добронамерената ни
ръка за диалог се оказа огромен. Това
стана и стил на работата ни и в дру-

гите сфери.
 Как се отразиха на общината

негативните процеси, произтичащи
от икономическата криза, която
срина икономиката в цялата стра-
на? Как вие се справяте с проблеми-
те, произтичащи от този процес?

- Не усещаме спад в местните при-
ходи от данъци и такси спрямо мина-
ли години. Несигурността в икономи-
ката влияе по-скоро на смелостта на
инвеститорите, както и на продажби-
те на общинска собственост. Това е
другото голямо перо приходи в бюд-
жета, което за съжаление през тази
година не се изпълнява с добър темп.
Проблемът е по-скоро политически.
Това, че е загубен интелектуалният
потенциал, това, че всички производ-
ства се централизират в няколко гра-
да в страната, липсата на устойчива
икономика, растящата безработица
като последствие от тези процеси са
все политически въпроси.

Преодоляването на кризата само
с възможностите на общината е почти
невъзможно. Въпреки това считам, че
доброто партньорство между админи-
страцията и бизнеса, поставено на
основата на коректност и взаимоизго-
да, може да доведе до много добър
растеж. Вече ви казах, че чрез конст-
руктивен диалог с бизнеса ние търсим
неразкрити докрай резерви за пови-
шаване на собствените приходи в об-
щинския бюджет.

 Навремето Павликени имаше
добре развита икономика, работеха
много заводи. Какво е положението
сега? Успявате ли да привличате
чужди или наши инвестиции в общи-
ната и какво очаквате в бъдеще?

- Новият хит при нас са инвестици-
ите в соларни паркове. На площ от
800 дка край с. Вишовград е планира-
но изграждане на соларен парк на
българо-германско дружество. Дого-
ворът ни с тях е такъв, че общината
ще получава процент от печалбата
след отварянето на мощностите - по
около 150 000 лв. годишно, според
техния бизнес план. В с. Долна Лип-
ница вече работят два по-малки, но
много сериозни соларни парка с
български инвестиции.

Насаждения с акация край с. Сло-
мер ще направи водеща немска фир-
ма в производството на фина дърве-
сина. Преди няколко дни с изненада
посрещнах австралийски инвеститор,
който е закупил имот в селото и пла-
нира да построи хотел. Община Пав-
ликени е широко отворена за всяко
инвестиционно намерение в нашите
населени места. Аз лично се ангажи-
рам, че ще помогнем в рамките на
правомощията ни на всеки сериозен
проект, който може да отвори работ-
ни места и да осигури поминък за на-
шето население. С ускорения доку-
ментооборот в общината, със запаз-
ването нивата на местните данъци и
такси и с отношението си към инвес-
титорите мисля, че думите ми не оста-
ват само програмно намерение, а
намират конкретни измерения. През
настоящата година наблюдавам и
друга тенденция сред местния бизнес.
Не се влагат средства в нови фабри-
ки, а в подобряване на съществува-
щите мощности. Редица земеделски
производители инвестираха в модер-
ни зърнохранилища и техника.

Холандската фирма “Хайпро-
България” - производител на яйца, във
връзка с новите стандарти за отглеж-
дането на кокошки-носачки ще пре-
устройва две от халетата си за около
6 млн. лв.

Близо 2 млн. евро струва най-но-
вата високотехнологична печатна
машина в един от най-големите заво-
ди за опаковки у нас - на “Унипак” АД.

Бизнесът в града вече е наясно и
с възможностите на европейските
фондове и активно ги използва, за да
повиши своята конкурентоспособност.

 Обезлюдяването през послед-
ните години на малките и средните
общини е доста сериозен проблем в
цялата страна, как се справяте вие?
Каква е безработицата в община
Павликени и работите ли по програ-
ми за откриване на нови работни
места?

- Безработицата в Павликени е под
средната за страната. Особено тежък
е проблемът с неработещите в села-
та, където няма почти никакво препи-
тание. Селското стопанство в региона

е ориентирано към растениевъдство-
то, по-конкретно към зърнопроизвод-
ството, което се обслужва от модерна
техника с минимален персонал. Поч-
ти повсеместно бяха ликвидирани
трайните насаждания. Липсата на
държавна политика в тази насока
доведе до пълната незаинтересова-
ност за изграждане на нови масиви с
трайни насаждения.

Община Павликени работи съвме-
стно с Бюрото по труда по програми
за откриване на нови работни места.
Редица от проектите със социална на-
соченост също спомагат за намалява-
не на безработицата. Възможността за
наемане на професионални приемни
родители, на лични асистенти и до-
машни помощници е такава мярка.

 Имате ли разработени проек-
ти по програмите  на европейските
фондове и по какви работите в мо-
мента? Имате ли проблеми с усвоя-
ването на средствата?

- До броени дни предстои да от-
крием официално реконструирания
централен градски площад “Свобода”
в Павликени. Това е най-крупният
проект, който сме реализирали до
момента, на обща стойност 1,494
хил.лв. по Програмата за развитие на
селските региони. Смятам, че напра-
вихме добър подарък за павликенча-
ни в дните на традиционния есенен
сбор.

Наскоро открихме ремонтирани
детска ясла и детска градина и мога
да обобщя, че няма учебно заведе-
ние в града, което да не е санирано
или в процес на саниране. Енергийно
ефективни мерки планираме да въве-
дем и в сградата на общинската бол-
ница, когато се отвори мярка за това.

След първите няколко месеца уп-
равление бяхме готови с толкова мно-
го конкретни намерения за подобря-
ване на инфраструктурата, че на от-
дела ни за европроектиране ще му
трябват месеци наред, за да разпише
толкова много проекти. Амбициозни
намерения във всички сфери на дей-
ност на местната власт очертават при-
оритетите ни в оставащите три годи-
ни. Най-важните инфраструктурни про-
екти са за изграждането на градска
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Инж. ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ е първи мандат кмет на община Павли-
кени. Строителен инженер по образование, той е свързан с
изграждането на много обекти в населените места в общината.
От 2004 г. е член на Камарата на инженерите в инвестиционно-
то проектиране, а от 2010 г. - и на УС на Камарата на строите-
лите в България. От 2006 г. до избирането си за кмет е
изпълнителен директор на “Росица-99” АД - гр. Павликени.
От ноември 2011 г. и до момента е кмет на община Павликени.
Женен, с един син.

пречиствателна станция за отпадъчни
води с довеждащ колектор и приле-
жащата инфраструктура и за изграж-
дането на регионалното депо за от-
падъците, където участваме пет об-
щини.

На 30 млн.лв. възлиза проектното
ни предложение за ГПСОВ по ОП
“Околна среда”. Около 45 млн.лв. ще
струва строителството на депото, а в
Павликени ще има претоварна стан-
ция, заради голямото разстояние.

Програмата за развитие на сел-
ските райони е наш основен източник
на финансиране.

Важен за нас е проектът за ре-
монт на общински пътища за 5,5
млн.лв, който мина първи етап на
оценка и очакваме резултатите. Це-
нен за жителите на града и населени-
те места ще е другият ни проект - за
изграждане на спортни съоръжения -
закрит плувен басейн, фитнеси на
открито в няколко села, ремонт на
градския стадион, създаване на тенис
кортове и детски площадки. Стойност-
та му е 5,8 млн.лв.

Изграждането на два центъра за
настаняване от семеен тип, едно за-
щитено жилище и един център за
социална рехабилитация и интеграция
също е наше желание, разписано в
проект.

Като проблеми в кандидатстване-
то мога да посоча кратките срокове
за депозиране на проектните пред-
ложения и прекалено дългите сроко-
ве, когато се стигне до верифицира-
не на разходите при отчитането на
проекти. Пречка за успешното управ-
ление на проекти е и честата промя-
на в указанията за изпълнение на
договори за безвъзмездна помощ.
Срещаме трудност и с липсата на
достатъчен финансов ресурс за оси-
гуряване на съфинансиране и мосто-
во финансиране. Тук трябва да изра-
зя задоволството си от партньорство-
то ни с Общинския съвет, който на-
блюдава работата ни, добре разбира
управленската ни визия и подкрепя
всички мои предложения, свързани с
европейските проекти.

 Какво ново заложихте в соци-
алната програма на общината -
здравеопазване, образование, кул-
тура, спорт?

- Най-важно за нас през този ман-
дат ще е запазването на общинската
болница. МБАЛ “Павликени” обслуж-
ва около 30 000 души от двете общи-
ни - нашата и Сухиндол. В момента

болницата работи по 21 специалнос-
ти в 6 отделения. Проблемът там е с
натрупаните в минали години дълго-
ве. Опитваме се да намалим размера
им, но за това ще е необходима изця-
ло нова визия как да се справим.
Общинският съвет поиска да се при-
еме стабилизационна програма за
лечебното заведение. В нея сме опи-
сали няколко неща, които смятаме, че
задължително трябва да се предпри-
емат, за да стъпи болницата на крака-
та си. Планираме на един от етажите
да отдадем под наем помещенията за
хоспис. Приход ще осъществим и от
отдаване под наем на гаражи и заве-
дения на територията на МБАЛ. Без
модерна техника и привличането на
специалисти обаче всякакви опити да
изчистим финансовите проблеми ос-
тават на заден план.

По отношение на спорта най-голя-
мата ни радост е, че възстановихме
мъжкия футболен отбор на ОФК “Пав-
ликени”, който през целия изминал
сезон не спря да печели своите мачо-
ве. Общо имаме 14 спортни клуба,
където тренират около 230 деца. Най-
големите ни постижения са по волей-
бол и хандбал.

Културата е сферата, в която се
прави много от началото на мандата.
Запазихме старите ни традиции и
започнахме няколко нови инициати-
ви. През юли беше първото издание
на Националния конкурс за млади
певци “Нека да е лято!”. Лично компо-
зиторът Стефан Димитров даде песен-
та си за емблема на конкурса и беше
председател на журито. А за двете
конкурсни вечери събрахме в Павли-
кени елита сред младите таланти на
България. Няколко арт-резиденции
финансирахме през тази година. В на-
шия град гостуваха 5 от най-изявени-
те в момента художници във Финлан-
дия. Изложбата с техните творби мина
с изключителен интерес при нас, а в
момента е експонирана във Варна.
Арт-резиденцията “Старото училище”
за четвърта поредна година събира
творци от цял свят. През ноември ще
бъдем домакини на поредното изда-
ние на международния фотопленер
“Музика в обектива”.

Изключителна ценност е Антични-
ят керамичен център, който се нами-
ра край Павликени. Запазването на
културно-историческото наследство е
мисия, която в следващите години ще
отстояваме.

 Как, г-н Манолов, се справяте

с ромите в общината?  Какво най-
важно е заложено в общинския план
за интеграция на ромите?

- Постиженията ни в съвместното
съжителство са видими. В постоянен
диалог сме с лидерите в общността.
Всички ромски деца са обхванати в
детските градини и училищата. През
настоящата учебна година ОУ “Кли-
мент Охридски” в Павликени е избра-
но за базово по проект за превенция
на ранното отпадане от училище.
Работим изключително добре с
център “Амалипе”. В Павликени през
миналата година беше създаден един
от шестте техни центрове за развитие
на общността. Там се работи за нама-
ляване на ранните бракове, отпада-
нето от училище, здравна култура и
др. Напредъкът в работата им е съще-
ствен и затова на първия учебен ден
наш общ гост беше Н.пр. Джонатан
Алън - посланик на Великобритания.

Знаете, че след приемането на
националната стратегия всяка общи-
на е задължена да изготви свой годи-

шен план за интеграция на ромите.
Решихме да не затваряме този про-
цес само до експертното ниво на слу-
жителите в администрацията, затова
поканихме всички страни от този ди-
алог. Считам, че те заедно ще начер-
таят пътя ни към успешна интеграция.

 Какво искате да промените и
да постигнете  за община Павлике-
ни до края на мандата ви? Оптимист
ли сте за бъдещото й развитие?

- Водени от мотото “Или не се опит-
вай, или карай докрай” и след силния
старт на мандата, ние сме амбицира-
ни да постигаме все повече и повече.
Толкова много приоритети изброих
вече пред вас, а списъкът със сигур-
ност не е изчерпан. Главната ни цел
е Павликени да придобие вид на мо-
дерно европейско малко градче, със
запазени традиции и поглед в съвре-
мието, с развита икономика и заетост
за населението, със спокойни и тихи
населени места, уютни и сигурни за
своите жители. Оптимист съм, че за-
едно можем да постигнем тази мисия.

Античният керамичен център в Павли-
кени е най-добре проученият и експо-
ниран подобен обект от античността в
Югоизточна Европа. Наред с основите
на вила на тракийски владетел са
открити и над 60 пещи за производст-
во на битова керамика. Глинени
съдове, произведени в Павликени
преди 1700 години, са откривани чак
до Кримския полуостров, което
говори за качеството на местната
продукция.
Архитектурният комплекс край Павли-
кени е създаден в края на I в. сл. Хр.,
след Дакийските войни на император
Траян. По това време в Нове (при
съвр. гр. Свищов) вече е изграден военен лагер, в който е настанен I
Италийски легион. След като се уволнят от военна служба, някои от войни-
ците се връщат по родните си места, но други остават в региона и се
заселват в плодородната долина на р. Росица. Днес посетителите могат да
видят отлично експонирани основите на вила рустика, множество запазени
пещи, типичната римска баня с подово отопление, т.нар. хипокауст, останки
от керамични съдове и др. Само на 4 км от общинския център и лесно
достъпен с автомобил е античният комплекс.
Откривател на уникалния обект е археологът  Богдан Султов, който е
работил там до 1980 г. Това, което всички негови колеги днес му призна-
ват, е построената от него база в керамичния комплекс. Той я направил с
отпадъчен материал, който иначе археолозите изхвърляли. Идеята му била
да превърне центъра в база, където студенти от цяла Европа да идват на
практика. Два симпозиума “Антична балканска земя” през 1975 и 1979 г. е
направил Богдан Султов и тогава успял да доведе в Павликени повече от
100 античници от целия свят.
От две години обектът се стопанисва от община Павликени, а новата
управа се зарича да възроди интереса към античната история в този край
и да привлече средства за нови археологически проучвания.

АНТИЧНИЯТ КЕРАМИЧЕН ЦЕНТЪР -
УНИКАЛЕН ОБЕКТ ЗА
ЦЯЛА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА

ютен, спретнат, изпълнен със зеленина и детски смях е новият
площад на Павликени. Само преди дни приключиха строителните
дейности по реконструкцията на площад “Свобода”, за които
общината спечели финансиране по свой проект по Програмата за
развитие на селските региони.
Проектът е с обща стойност 1 799 894 лв. с ДДС. Изградени са
фонтани, нови настилки на целия площад, оформени са зелени
зони и зони за отдих, детски площадки и поливна система.
Осветлението на целия площад е с енергоспестяващи лампи.
Едва 120 дни бяха нужни, за да се обновят изцяло близо 13 000
кв.м площ.
За изпълнител след проведената обществена поръчка е опреде-
лена старозагорската фирма “БГС груп”, която е специализира-
на в изграждането на градски площади. С отделни тръжни
процедури бяха избрани консултантът за строителния надзор и
консултантът по проекта.

НОВ ПЛОЩАД РАДВА
ЖИТЕЛИТЕ НА ГРАДА

У

Георги БЪЧВАРОВ


