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Местно самоуправление

Димитър Здравков:

Безработицата е
най-големият проблем
90 на сто от учебните и детските заведения до края на мандата
ще бъдат ефективно оборудвани за пестене на енергия, казва кметът
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Интервю на Петрана СОМЛЕВА

 Какво, г-н Здравков, от поети-
те ангажименти в предизборната
кампания успяхте да реализирате
през вече изтичащата година на
мандата ви?

- Познавах основните проблеми
пред община Садово още преди
встъпването ми като кмет на общи-
ната. Защото бях общински съветник,
познавам жителите на общината и
техните проблеми, както и пробле-
мите в населените места. Затова и
предизборната ми програма бе ясна
и конкретна за всяко населено мяс-
то. Нищо обаче не се случва с маги-
ческа пръчка, трябват много усилия,
а за реализацията на някои проекти
и много време, за да се види ясно
промяната.

 Кои бяха най-сериозните про-
блеми, с които се сблъскахте в ра-
ботата си? Имате ли подкрепата
на общинския съвет? Каква е кон-
фигурацията в него?

Основните проблеми в общината
са свързани преди всичко с уличната
инфраструктура, канализациите, в об-
щинския център Садово - с изгражда-
нето на основно училище “Гео Ми-
лев”. Това беше и първата ми задача
- да завършим училището. Имаме уве-
ренията на народните представители
от Коалиция за България от нашия

регион, че дострояването и
довършването на сградата на учили-
щето ще станат през тази и следва-
щата година и се надявам с тяхната
помощ това да се случи. В момента
децата учат в помещения, които са
ужасно малки, абсурдни за провеж-
дането на нормален учебен процес.
Правителството на тройната коали-
ция преди повече от две години оси-
гури 2,3 млн. лв. за това училище, но
то не беше довършено. Сега са необ-
ходими още над 1 млн.  лв. В момента
търсим начин да ги осигурим.

Приоритет са изграждането на
канализации, пречиствателни стан-
ции в населените места от общината,
но има недостиг на средства за капи-
талови разходи. Имаме спечелен про-
ект по техническа помощ за проекти-
рането на  канализацията в четири
населени места, който беше пред
провал заради лошо управление от
страна на бившото ръководство и
сега търсим варианти за разрешава-
не на този проблем. Местната власт
със собствени средства не може да
оправи разбитата настилка, остана-
ла след строежа на жп линията Плов-
див - Свиленград, а фирмата строи-
тел, и в частност държавата, не отпу-
скат средства за ремонта на улиците,
които са разбити от тежките машини.
Въпреки проблемите, за които спо-
менах, това, което стартира през този
мандат в общината, е вече видимо.
Започнахме няколко проекта, финан-
сирани по европейските програми -
например асфалтиране на улици в
населените места и др. Опитваме се
с малкия бюджет, с който разполага

общината, да подобряваме и социал-
ните условия за нашите жители.

Трябва да кажа, че с разнороден
общински съвет, какъвто е нашият, се
работи трудно. Защото всяка полити-
ческа сила отстоява свои приорите-
ти, но когато става въпрос за ясна
политика за подобряване живота на
жителите на община Садово, с общи
усилия правим необходимото нещата
да се случват. Разбира се, имаме
някои разногласия, но считам, че
жителите на общината виждат какво
се случва и коя политическа група в
общинския съвет защитава интереси-
те им.

 Кои бяха най-важните проек-
ти, които успяхте да реализирате
през тази година? С какви средст-
ва бяха финансирани те? По какви
нови проекти работите?

- През тази година стартирахме
канализацията в с. Кочево. Два нови
колектора и над девет километра ка-
нализационна мрежа в селото ще
бъдат завършени след края на про-
екта. Финансирането е по мярка 321
“Основни услуги за населението и
икономиката в селските райони” по
оперативна програма “Развитие на
селските райони”. Стойността на про-
екта е 2 млн. лв. В бюджета за тази
година  заложихме средства и за тех-
нически проект на пречиствателна
станция за отпадни води в селото, тъй
като по този проект такава не беше
включена.

70% от учебните и детските заве-
дения в община Садово ще бъдат
енергийно ефективно оборудвани
след изпълнението на проект по опе-

ративна програма “Регионално раз-
витие”. Поставил съм си доста амби-
циозна задача, а именно - 90 на сто
от тези сгради да имат внедрени мер-
ки за пестене на енергия до края на
мандата. В момента се изпълняват
няколко свързани с тази цел проекта,
предстоят и други - по оперативни
програми, които ще бъдат финанси-
рани от Националния доверителен
екофонд. Новият проект включва вне-
дряването на мерки за енергийна
ефективност в три училища и три
детски градини на територията на
общината - в селата Поповица, Бо-
лярци, Чешнегирово, Кочево и Кара-
джово. Стойността на проекта е 2 млн.
и 700 хил. лв., като 400 хил.лв. от тях
са осигурени от община Садово с
кредит от фонд ФЛАГ.

 Как се отрази кризата на об-
щина Садово и с какви мерки мест-
ната власт се противопоставя на
последиците от нея? Кои сектори
бяха най-засегнати? Какво е ниво-
то на безработицата в общината?
Работите ли по програми за раз-
криване на нови работни места?

- Безработицата е голям проблем
в общината, въпреки че Садово е
близо до областния център Пловдив.
Проведох доста разговори с местния
бизнес. Исках да разбера какви са
техните потребности и най-вече с как-
во ръководството на общината можем
да помогнем за откриването на нови
работни места. За съжаление този
процес е много бавен и тромав, но
каквото зависи от мен като кмет и от
общинска администрация, ще го на-
правим, защото община Садово бе
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ДИМИТЪР БОРИСЛАВОВ ЗДРАВКОВ е  роден на  15 юни 1977 год.
в гр. София. Живее в с. Катуница, община Садово, обл. Пловдивска.
Висшето си образование завършва през 2005 г. в Аграрен универси-
тет  - Пловдив и Институт за социална интеграция /ИСИ/ .
Два мандата е общински съветник от БСП в община Садово.
От  4 ноември 2011 год.  и  до момента е кмет на община Садово,
избран с листата на БСП. Неженен.

на второ място по безработица в
област Пловдив. Подписахме договор
по програма на МТСП и 400 души
вече са назначени на работа, но
това не е достатъчно. Смятах, че
като ги назначим, безработицата
ще спадне, но нищо подобно не се
случи. Убеден съм, че в борбата с
безработицата трябва активно да се
включи и държавата с точно набе-
лязани мерки, защото не можем да
разчитаме и на инвеститори, които
вече не идват тук.

 Селското стопанство е осно-
вен поминък на хората от община-
та. Достатъчни ли са инвестиции-
те и квалифицираните кадри в сек-
тора? Какви са перспективите за
неговото развитие в бъдеще?

 - Наистина в общината селското
стопанство е основен поминък, кадри
има. На територията на общината се
намира първото професионално зе-
меделско училище в България, откри-
то през 1883 г. и функциониращо
днес като Селскостопанска гимназия,
както и първата Земеделска опитна
станция в страната, днес вече Инсти-
тут за растителни и генетични ресур-
си “Константин Малков” - Садово,
който е един от водещите научни
центрове в областта на селското сто-
панство.

Въпросът е в перспективите - дали
ще са достъпни европейските фондо-
ве, дали земеделските стопани ще
могат да ги усвояват и не на последно
място да успеем да опазим насажде-
нията, защото тази година, когато бяха
наводнени няколко селища около Са-
дово, се наложи освен със строителен
материал да подпомагаме стопаните и
с посадъчен,  защото много от парни-
ците бяха наводнени и водата бе уни-
щожила вече произведения разсад.

 Достатъчни ли са според вас
европейските фондове и програми

за малките и средните общини, за
малкия и средния бизнес? Какво
трябва да се промени, за да се об-
лекчи процедурата и достъпът на
общини като Садово до европейски-
те средства?

- Според мен проблемът с усвоя-
ването на средствата по европейски-
те програми преди всичко  е в липса-
та на достатъчно средства за съфи-
нансирането. Освен това този програ-
мен период вече е към своя край.
Така че ще насочим нашите усилия и
към това, да търсим начини и спосо-
би за финансиране на проекти, които
са важни за общината, без това да
натежи на общинския бюджет и без
да увеличава тежестта върху жители-
те на общината.

 Как се развива социалната
програма на община Садово - здра-
веопазване, образование, култура,
спорт?

- Голяма част от проблемите, кои-
то заварих в общината, когато станах
кмет, касаят спортните бази, участи-
ето и заетостта на младите хора в
живота на общината. През тези 7-8
години, през които бях съветник, съм
работил за младите хора, за осмис-
лянето на тяхното свободно време,
както и за създаването на предпо-
ставки те да останат в общината, да
намерят работа и да живеят спокой-
но. През това време бяха давани
крайно малко средства. Сега възста-
новяваме спортни и детски площадки
в селата и този процес ще продължа-
ва. Отпускаме повече средства и на
спортните клубове, на читалищата за
техните културни програми в селата.

 Кои са най-важните акценти
в работата ви г-н Здравков, на
които залагате за бъдещото раз-
витие на общината? Какво искате
да промените?

- Приоритетите - образование,
спорт, инфраструктура, разговори с
бизнеса за откриване на нови ра-
ботни места, са много важни. Затова
винаги казвам, приоритетите са това,
което искат жителите на общината.
Правя усилия да сме в час с това,
което се случва, и да търсим бързи
решения, когато това е възможно.
Също така търсим обратната връзка
с гражданите на общината за следе-
не на качеството на реализираните
проекти.

Освен това през мандата ще ра-
ботим за трайно увеличаване на пуб-
личните инвестиции в инфраструкту-
рата, включително и в социалната,
както и в обществените услуги. Ще
работим за развитие на инициативи
за осигуряване на първа работа, под-
крепени със средства от национално
и европейско финансиране, както и
за подкрепа за фирмите, които осигу-
ряват възможности за кариерно раз-
витие на младежите.

Искам да променя много от неща-
та в общината. Искам обликът на об-
щина Садово да е приветлив както
за мен, така и за хората, които живе-
ят тук. Важно е жителите да видят и
усетят, че нещо се променя.

В Садово се
намира първото
професионално
земеделско
училище в Бълга-
рия, открито през
1883 г. Днес вече
Селскостопанска
гимназия. Тя е
една от най-
старите професио-
нални гимназии в
България, поста-
вила началото на
земеделското
образование.Тук е
и първата земе-
делска опитна
станция в страна-
та, която сега е
Институт за
растителни и генетични ресурси, основан през 1902 г., носещ името
на неговия основател Константин Малков. Институтът е национален
център по интродукция и съхранение на растителни генетични ресур-
си. Тук се намира
Националната
семенна генна
банка, в която се
съхраняват над
60 000 образци от
местни и интроду-
цирани растения.
Той е част от
международната
система за гене-
тични ресурси.
В началото на
ХХ век за първи
път от с. Катуни-
ца, община Садо-
во, са доставяни
аспержи за
двореца на цар
Фердинанд в
столицата. Пак
там французинът
Анри Жервелие,
пристигнал през
30-те години на ХХ век, бил
смаян от качеството на ягодо-
вия пулп и атрактивната реклам-
на кампания на ягодите. Девой-
ки в тракийски носии поднасяли
пресните плодове на пътуващите
по международната жп линия,
наричана тогава “Конвенциона-
ла”, в ракитови кошнички с
рекламна хартия и надписи на
френски, немски и английски.

КОИ СА ТЕ...

КОНСТАНТИН МАЛКОВ (1873-1908) - агроном, основател на Института
по растителни генетични ресурси в Садово (през 1902 г. - Земеделска
опитна станция) и основоположник на опитното дело в България, на
опазването на местните растителни ресурси и на интродукцията на
нови култури. Особено ценни са проучванията му върху болестите при
растенията.
По негово желание е погребан в двора на института, на мястото на
опитното му поле.

ВАЦЛАВ СТРИБЪРНИ (1853-1933) - известен ботаник с чешки произ-
ход, работил в Земеделското училище в Садово по покана на българ-
ското правителство през 1883 г. Има съществен принос в изучаването
на българската флора и много ендемични видове са наречени на
негово име. Той е и човекът, въвел ягодите като земеделска култура
в България.

БЛАГОЙ ДАНОВ - за първи път в страната в с. Катуница, община
Садово, предприемчивият българин отглежда внесени през 1919 г.
култивирани върби в промишлено количество и през 1932 г. изпраща
първия вагон с върбови пръчки за плетени изделия за Истанбул.

ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ...


