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Изминаха 7 месеца, откакто изпълнявам длъжността кмет на община
Сандански. Това е достатъчен период от време, който дава възможност да се
запозная детайлно с проблемите и ситуацията в Общината и да предприема
необходимите действия. Считам се отговорен да направя равносметка за
свършеното от мен и екипа ми до момента.
Основните ми приоритети като кмет са да се запозная с финансовото
състояние на Общината, както и задачите и проектите, които гонят срокове и не
търпят отлагане .
Оказа се, че задълженията на Общината към кредитните институции са в
размер на 3 071 400 лева, а неразплатените фактури - 1 915 519 лв. (от които,
1 513 744 – капиталови разходи).
Заварихме подписан договор за изпълнението на пътна връзка „Северната
дъга“, като не бяха завършени отчуждителните процедури и не бяха осигурени
нужните 2 000 000 лева за изграждането й. В момента се търсят всякакви
начини този проект да бъде финализиран в най-кратки срокове .
Към 31 май 2016 г. задълженията към кредитните институции от 3 071 400 лева
са стопени под 100 000 лева, от които по-голяма част (77 000 лева) са с падеж
2017 година. Това стана след упоритата ни работа по завършване в срок на
всички започнати проекти.
Най -тежкият и проблемен за финализиране проект бе „Сандански – зората на
ранното християнство”. Екипът положи огромни усилия, за да го завършим
успешно. Ситуацията около проекта бе изключително тежка, но успяхме да се
справим и не смятам за нужно да ви занимавам с препятствията, през които
минахме.
От неразплатените фактури от 1 915 519лв. успяхме да погасим всички и
в момента общината няма неразплатени фактури (с изключение на текущи
задължения на Общината, които са под 100 000 лева).
Считам като голям успех на екипа, че успяхме да внесем в срок документите за
енергийно обследване по „Оперативна програма Региони в растеж”, по която в
град Сандански ще има възможност да се санират и укрепят обществени и
частни сгради на обща стойност 9.7 милиона лева. Въпреки че се включихме
непосредствено преди крайните срокове за подаване на документите,
Сандански е една от малкото общини от ОПРР- IV категория, която успя да
спази всички заложени срокове.
Подали сме документи за реализиране на трансгранични проекти България –
Македония, пуснали сме обществената поръчка за развитие на селските
райони и готвим документите за проект по трансграничното сътрудничество

между България и Гърция, както и Балкани-Средиземномерие. Всички тези
проекти ще допринесат за промяна на облика на цялата община и подобряване
на средата, в която живеем и работим.
След заявената от мен подкрепа за изграждане на резервоар за минерална
вода, успяхме да съживим този проект и в момента Басейнова дирекция е
започнала процедура по реализирането му. Това отчитаме като успех, тъй като
с тази новост природният дар, който Сандански притежава и го прави уникален,
ще се съхрани, ще се използва рационално и ще продължи да носи славата на
курорта Сандански като град-лечебница с най-топлите минерални извори.
Бяхме одобрени по проект „Красива България“ за изграждане на асансьор на
сградата на Община Сандански, отново след упорита работа на екипа. По този
начин ще осигурим достъп за хора с увреждания до общинската
администрация. Изграждането на съоръжението и изпълнението на проекта ще
стартира на 10 юни 2016г.
С гордост отчитаме промяната, която претърпя символът на Сандански нашият уникален стогодишен парк „Свети Врач”. След като сменихме
ръководството на звено „Озеленяване“, се създаде стройна организация за
поддържането и опазването му. Полагаме усилия за обогатяване на зелените
площи в цялата община. Има какво още да се свърши, но към момента
разполагаме с недостатъчна и амортизирана техника. До няколко месеца ще
имаме и решение в тази посока.
Подкрепихме изцяло предложението и инициативите на Сдружението на
хотелиерите, ресторантьорите и туроператорите в Сандански да възстановим
някои стари традиции, когато е имало пауни и сърни, които са носталгичен
спомен за жителите и гостите на Общината. След съвместна работа между
общината и граждани, които дариха 15 пауна, 2 фазана и металната клетка за
птиците, паркът вече възвръща славата си на зелен атракцион и
привлекателен център за всички. Съвсем скоро обитателите на парка, които
сега са в клетката, за да се адаптират, ще бъдат пуснати на свобода.
Благодарим на санданчани, които дариха пауните и по тяхно искане запазвам
анонимността им, но им благодаря от сърце.

Развитието на спорта в нашата община е един от приоритетите ни. Една от
първите задачи, които си поставихме, бе да обновим базите за спорт.
Направихме основен ремонт на съблекалните на градския стадион,
възстановихме тревните настилки и подобрихме значително инфраструктурата
му.
Две са основните цели в тази връзка - да създадем условия за активен спорт на
жителите на общината и да превърнем Сандански в притегателен център за
подготовка на спортни клубове от страната и чужбина.

Сериозен проблем в нашия град е транспортната инфраструктура. В тази
връзка се заехме с организацията на движението и вече имаме конкретно взети
мерки. Създадена бе комисия със съдействието на Общински съвет –
Сандански, която работи по организацията на движението.
 В сътрудничество с РУП – Сандански освободихме вътрешния им
паркинг от катастрофиралите автомобили. По този начин ще се освободи
района около сградите на полицията и пожарната.
 След като направихме подробен анализ и локализирахме конфликтните
точки на движението, проектирахме нови еднопосочни улици и нови
паркоместа, които са дадени за съгласуване с полицията в Благоевград и
за част от тях имаме вече положително становище.
 В района на гробищния парк, в края на ул. „Пирин”, сме пуснали
предписания за премахване на незаконните бараки и постройки. Така ще
почистим района, ще освободим места за паркиране на хората и улицата
ще стане по-проходима.
 На всички автомобили, които са изведени от движение и се намират на
общинската пътна мрежа, бяха разлепени съобщения за премахването
им и към днешна дата над 80% от тези автомобили вече не са по улиците
и тротоарните площи.
 След изпълнението на набелязаните мерки, ще подложим на дискусия в
Общински съвет въвеждането на синя зона в гр. Сандански.
 Подобрена бе и инфраструктурата до населените места в общината, като
на места години наред нищо не бе правено. Изградихме канали,
отводнителни канавки, водостоци, пътищата са заравнени. Улеснен е и
достъпът до селата Сугарево, Кашина, Любовище, Вихрен и др. След
двадесетина дни започваме изкърпване на пътната мрежа, обновяване
на маркировката и изграждане на изкуствени неравности ( „спящи
полицаи”).
Запознати сме с проблема за чистотата на града, набелязали сме мерки за
справяне с проблема, една от които е и закупуване на техника за почистване
на улици, алеи и други открити площи.
В сътрудничество между жители и общинска администрация бяха разчистени
незаконни сметища на територията на Общината.
С радост констатирахме, че осигуреното от общината 3D кино, което стъпи за
първи път в Сандански, предизвика голям интерес. Това ни показва, че хората
имат нужда от кино и започваме да работим по този въпрос .
Искам да отговоря и на питания относно кадровата ни политика. Позицията ни
е, че се дава шанс на всеки да докаже професионалните си възможности и
спрямо тези служители, които не отговарят на очакванията ни и не приемат
новия начин на работа, предприемаме съответните законови действия.

В момента екипът ни продължава да работи по множество проекти, които ще
преобразят нашия град. Засега няма да ги огласяваме, тъй като за съжаление
има шепа хора, които се мъчат да опорочават нашите намерения и всячески
пречат на работата ни и на развитието на Сандански.
Считаме, че посоката, която сме поели, е правилният път, с който да подобрим
качеството на живот в община Сандански!

