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Българската роза
дамасцена е гор-

достта на Казанлък.
СНИМКА:

ШЕРИФ АЛИКЕХАЯ

Кметът Галина Стоянова:

Похарчихме допълнително
250 хил. лв. и помогнахме
на хора в най-тежка нужда

ВАНЬО СТОИЛОВ - Неочакван извод, защо го
правите?
- Заради подхода ни към ситуа-

цията. Всеки имаше различно
разбиране и, общо взето, се дви-
жехме около конспирациите -
кои са истина, кои не са. Не се
вгледахме в това, което ни каза
пандемията: да останем малко
повече на място, да се спрем. Тя
ни каза да се огледаме първо в
нашето огледало, а след това
около нас. Да видим кое е най-
близкото ни обкръжение, за кое-
то си заслужава да правим ком-
промиси и да живеем.
- Това - в личен план, а за

общината, която ръководите,

какъв бе подходът?
- В общината не стана нищо

по-различно от това, което се
случи в държавата като цяло.
- Пандемията не ви ли улес-

ни в едно отношение? В нача-
лото на третия ви мандат като
кмет на Казанлък казахте, че
този мандат ще е по-социален.
И като че ли тъкмо пандемията
наложи по-социални мерки и
дейности.
- Не ми се иска аз да говоря за

това, защото, когато се подхож-
да социално, е много популистко
да се разказва след това за него
от първо лице.

(Продължава на 18-а стр.)

Общината затегна
инвестиционната си
програма, разчита на
външно финансиране

- Г-жо Стоянова, живеем в
необичайно време. Какви са
уроците, които трябваше да
научим в пандемията от коро-
навирус?
- Истината е, че първият урок

не е добър. Дори пандемията не
може да ни обедини.

Мария Петрова е първата
Царица Роза, избрана онлайн

ВАНЬО СТОИЛОВ

Първата виртуално избрана Царица
Роза в Казанлък е абитуриентката от
Природо-математическата гимназия
“Никола Обрешков” в града Мария Пе-
трова, която има 3577 потвърдени гла-
са. Интересът към гласуването бе огро-
мен - за действителни са признати 16
098 гласа, подадени за 24-те кандидат-
ки за короната на специално създаден
сайт. Така в историята на най-стария

конкурс за красота у нас Мария ще бъ-
де вписана като 52-ата носителка на
титлата. Желанието на момичето е да
завърши българска и английска фило-
логия в Пловдив и да се посвети на
учителската професия.
Сузана Иглева от гимназия “Антим

Първи” и Стефани Кръстева, също от
Математическата гимназия, станаха
подгласнички на царицата.

(Продължава на 18-а стр.) МАРИЯ ПЕТРОВА
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Кметът
Галина
Стоянова Похарчихме... Мария

Петрова...
(Продължение от 17-а стр.)
Мария влиза в историята на

Казанлък като първата абиту-
риентка, избрана за Царица Ро-
за онлайн заради невъзмож-
ността да бъде организирана
традиционната церемония.
Днес, в Деня на Казанлък, ца-

рицата ще бъде коронясана тър-
жествено, а церемонията може
да се гледа онлайн. В неделя
ще има ритуал розобер в по-те-
сен кръг, но без шествие по ули-
ците. Казанлъчани трябва да са
готови за изненада - в неделя
Царица Роза и някои от героите
на Чудомир ще ги посетят в
кварталите и в центъра. Хората
ще могат да разговарят с тях.
“Препоръчвам на нашите съ-

граждани, ако трябва да се под-
готвят за срещата с царицата и
героите на Чудомир, които са
част от карнавалното шествие,
да препрочетат отново “Пункто-
вете” и “Не съм от тях...” за кака
Сийка на Чудомир и да очакват
изненади”, казва кметът Галина
Стоянова.

Всеки дом
с дар -
знамето на
Казанлък
“Пътуваме по света и вижда-

ме, че всеки град си има герб,
който се слага дори на колите.
Това не е просто шовинизъм. А
ние като че ли малко ценим сим-
волите си. Затова решихме тази
година казанлъшкото знаме да
стигне до всеки дом в общината.
Хората да го развеят в празнич-
ния ден и то да им донесе удо-
волствието, че живеят в този
град. Възложихме на нашите
фирми, които шият маски и за-
щитни облекла, и на две външни
да ушият 30 000 розови казан-
лъшки знамена за празника. Те
вече са раздадени като дар от
общината. Очакваме хората да
украсят с тях своите домове”,
допълни Галина Стоянова.

Общината раздаде 30 000 знамена.

- За 2020 г. тези стипендии са
7. Условието е младите специали-
сти да подпишат договор, че ще
работят тук най-малко 5 г. Тази

наша програма за
подпомагане на млади
лекари специализанти

стартира през 2016 г. и продължава
успешно. По нея докторите полу-
чават, първо, еднократна помощ
от 3000 лв., за да стартират спе-
циализацията, по-нататък разме-
рът на стипендията зависи от це-
ната на програмата за самата им
специализация. Тази година 7-
ината лекари, одобрени за про-
грамата, са жени от Казанлък и
Ст. Загора, които вече работят в
казанлъшката болница. Те са от
специалностите “Клинична лабо-
ратория”, “Акушерство и гинеко-
логия”, “Педиатрия” и “Гастроенте-
рология”. Заради големия недо-
стиг в болницата на медицински
сестри и акушерки община Казан-
лък създаде програма за финан-
сиране и на стажовете на тези
медицински специалисти.
- В приходната част на бю-

джета община Казанлък е на-
зад с около 690 хил. лв. само
за април и май. Как ще компен-
сирате?
- Така е, загубите в приходната

част са доста съществени. Нацио-
налното сдружение на общините
направи точен анализ - в страна-
та приходите в общинските бю-
джети до края на май са с 40%
по-малко. В Казанлък вече сме
взели мерки, които се надяваме
да ни помогнат да наваксаме това
изоставане. Една от мерките е, че
като община се възползвахме от
програмата 60/40. По нея канди-
датстваха нашите второстепенни
разпоредители на бюджета - кул-
турните институти: театър, худо-
жествената галерия, исторически-
ят музей, домът на Чудомир. Това
даде възможност да спестим 60%
от заплатите, които дължим на
работещите там. Те си получават
възнагражденията, независимо че
не бяха на линия. Но 60% за тях
ги вземаме от държавата и това е
една сериозна помощ. Второ,

прецизирахме
инвестиционната
си програма

Някои от обектите, които не са тол-
кова належащи, ще ги прехвър-
лим за догодина. Сега изпълнява-
ме обектите, изграждани с външ-
но финансиране. Такъв е ремон-
тът на надлеза край фирма “Ка-
текс”, който струва 2,6 млн. лв.,
но парите са изцяло държавни.
Обект, който също върви с

европейско финансиране, е ве-
лоалеята, която ще свърже Доли-
ната на тракийските владетели
около град Шипка с гробниците с
Казанлък. Реконструкцията на мо-
гилата Оструша също е с такова
финансиране, както и проектът за
реконструкция на училището в с.
Розово. Това е изоставено учили-
ще, за което нямаше инвестито-
ри. Затова кандидатствахме по
проект “Красива България” за
превръщането му в академия за
талантливи деца от общината.
Става въпрос за извънкласно обу-
чение в свободното време на уче-
ниците в областта на природните
науки, на изкуството и музиката.
Предвидени са места за нощувка,
за спорт. Да не пропусна и това,
че започваме дълго чакания ре-
монт на поликлиниката в града -
там средствата са от екодовери-
телния фонд.
- А от какво ще се лиши Ка-

занлък през тази година?
- Няма да се случат някои от

ремонтите на междублоковите
пространства, които тази година
само ще проектираме, но ще ги
оставим за изпълнение през след-
ващата. Много искахме да про-

(Продължение от 17-а стр.)
- Но когато стореното е факт?
- Да, факт е. Онова, което

искахме да направим, бе насоче-
но точно към тези групи, които
трудно щяха да се справят сами -
старите хора, майките, които от-
глеждат сами децата си, семей-
ствата с новородени деца през
тази година. Все

мерки, които
осъществихме, не
само говорихме за тях
- Според една информация

община Казанлък е похарчила
близо 250 хил. лв., за да помог-
не на хората, които са в най-
тежка нужда. Да започнем едно
по едно - 245 души са се въз-
ползвали от услугата “Патро-
нажна грижа”.
- Това са хора не само от града,

но и от селата. Ще продължаваме
да доставяме безплатно топла
храна на нуждаещите се до края
на 2020 г. Доставката на лекар-
ства и стоки от първа необходи-
мост също е безплатна. Услугата
ще продължи до 31 декември.
- Това става с помощта на об-

щински служители, но и на до-
броволци. В сайта на общината
има 17 имена на доброволци,
сред тях и хора от чужбина.
- Те са от неправителствената

организация “Взаимопомощ”, кои-
то бяха на терен при нас през
януари-февруари по проект на ор-
ганизацията им. И тъй като панде-
мията ги завари тук, всички бяха
насочени към работа в общината.
Включиха се толкова естествено,
като че ли бяха дошли за такава
работа. Направихме екипи със
служители на общината, защото
много от чужденците още не го-
ворят български език.
- Почти веднага след 13 март,

когато бе обявено извънредно-
то положение, община Казан-
лък обяви, че ще помогне с 250
лв. еднократно на хора в беда.
- Кандидатите за тази помощ

бяха над 1000, удовлетворихме
около 30% от тях. Не взеха пари
всички, защото целта беше да се
помогне на хора с минимални
пенсии без социална подкрепа по
линия на програмите на “Социал-
но подпомагане”. Както и на тези,
които останаха без работа по
време на пандемията и заради
пандемията. Средствата преве-
дохме още през април и май.
- Друга общинска инициатива

гарантира еднократно ваучери
за 500 лева за храна и пелени

за еднократна употреба на ро-
дените през 2020 г. бебета.
- Общинският съвет прие по то-

зи начин да бъдат подкрепени се-
мейства, които живеят трайно на
наша територия. Разбира се, ро-
дителите трябва да отговарят на
някои условия - двамата да бъдат
поне със средно образование, да
нямат задължения към общината
и др. Първо кандидатстваха 12 се-
мейства, одобрихме 11. Сега са
одобрени още 17. Сред тях има 2
бебета, родени по време на из-
вънредното положение, и едно
заченато инвитро.
- Община Казанлък помага и

на бездетни двойки в желание-
то им да имат собствени деца.
- През последните 7 г. са под-

помогнати над 40 двойки, а роде-
ните инвитро бебета са 22. Тази
година общинският съвет гласува
по тази програма нови 30 хил. ле-
ва. Това означава, че подкрепих-
ме още 16 двойки с по 2500 лева.
- Чакайте, сметката нещо не

излиза.
- Не излиза, защото със свои

дарения за фонда “Инвитро” се
включиха и жените ротарианки,
които добавиха свои към общин-
ските пари. И то не за първи път.
- Щом заговорихме за даре-

ния, имаше ли при вас соли-
дарност, защото в необичайни-
те условия дарителството наме-
ри добра почва?
- Даренията са изписани под-

робно на нашия сайт - от кого и
колко. Получихме над 150 хил.
лева. Събирахме пари и по смет-
ката на болницата в Казанлък -
още толкова дойдоха и там. Обос-
новахме се за какво ни трябват
парите и хората много бързо реа-
гираха, събраха нужните средства
още в началото на кампанията.
През април по препоръка на

Националния оперативен щаб ре-
монтирахме едно от отделенията
на болницата и

бяхме готови да
заработи като
интензивно
отделение с 5 легла

за заразени с COVID-19, но слава
богу, не се наложи. Предстои да
закупим 5 респиратора, които ще
са необходими на болницата. И 5
устройства за проследяване на
пациенти - откритие на нашия съ-
гражданин д-р Бойчо Бойчев.
- Сигурно тук някъде трябва

да добавим, че общината отпус-
ка стипендии за специализа-
цията на млади медици?

дължим пешеходната ул. “Скобе-
лев”, като я свържем с парк “Ро-
зариума”, но явно ще останем от-
ново само на етап проектиране.
Няма да се случат и празниците

в Розовата долина такива, какви-
то ги познаваме. На практика два
от акцентите в културния ни ка-
лендар - Чудомировите празници
и Празниците на розата, вече са
пропуснати. Но много се надявам
поне през есента да можем да
направим празниците, посветени
на траките. Защото на казанлъча-
ни им липсва тази част от култур-
ната програма, която винаги е би-
ла много наситена.
Вече ни липсва и половин годи-

на от туристическия сезон. Това е
най-болезнено, тъй като знаете,
че в последните години наистина
разчитаме много на туристиче-
ския сезон. Надяваме се да мо-
жем да го съживим.
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