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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я 
О б л а с т е н  у п р а в и т е л  н а  о б л а с т  С т а р а  З а г о р а  

 
 

Отчет за най-важните мерки, предприети в мандата  
на Областен управител на област Стара Загора 

 
Още при встъпването ми в длъжност обявих, че основните цели в моята работа ще бъдат:  
 

> прозрачност; 
> промяна в управлението; 
> облекчаване работата на бизнеса;  
> създаване на условия за разкриване на нови работни места. 

 
Във всичките си действия като областен управител съм се старала да бъда полезна първо като човек 
и след това като държавник и от позицията, която заемам да работя така, че резултатите от моята 
работа да се изразяват в подобряването на живота на хората.  
Основен приоритет в работата ми е реализирането на програмата на правителството и на партията 
мандатоносител - БСП. 

 
I. Диалог и взаимодействие.  
 
>>> Тъй като считам, че мястото ми като областен управител е сред хората и се чувствам полезна 
именно тогава – когато в пряк диалог се запознавам с техните проблеми, инициирах и проведох 
редица изнесени приемни и открити общоселски събрания в различни населени места на територията 
на цялата област. Не съм привърженик на кабинетните срещи, а на непосредствените контакти с 
обикновените хора, които директно поставят своите проблеми. За мен е от изключителна важност, че 
в рамките на законовите ни правомощия и възможности, с част от моя екип се ангажираме да търсим 
решението на всеки един от поставените въпроси и проблеми. Считам, че това е полезна инициатива, 
която компенсира отсъствието на държавата и местната власт от малките населени места. 
Освен това гражданите на Област Стара Загора имат възможност активно да поставят своите  
въпроси, жалби, предложения и сигнали на различни платформи в социалната мрежа, чрез 
деловодната система в Областна администрация, по време на приемните дни, по време на събития в 
различните общини, в електронни писма и чрез медиите и т.н.  

 
>>> За мен е важно да бъда добър и предвидим медиатор между централната и местната власт в 
лицето на ръководствата на общините в област Стара Загора.  
До момента с всеки един от кметовете на 11-те общини в област Стара Загора, без значение от 
партийната му принадлежност, поддържаме добри контакти и  работим успешно, поставяйки на 
първо място интересите на гражданите.  

 
>>> Важно е запазването на социалния мир в областта, както и осигуряването на толеранс, 
подкрепа и  готовност за партньорство по различни граждански инициативи и проекти.  

 
>>> Работните ми срещи с кметовете в областта и с председателите на общински съвети откриха 
редица проблеми в сферата на инфраструктурата, образованието, здравеопазването, социалната 
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дейност, проектите с европейско финансиране, транспортни комуникации и др. Направих първите 
стъпки по разрешаване на проблемите.  

>>> Съдействах за безвъзмездното предоставяне в управление на община Казанлък на 6 тракийски 
гробници, като изразих положително становище пред  министъра на културата. С това ще се даде 
възможност на община Казанлък да участва като бенефициент по различни европейски програми.  

 
>>> Поети ангажименти за съдействие към община Николаево след проведена изнесена 
приемна: 

* Разкриване на Спешна помощ в община Николаево. Във връзка с това изпратих писмо за 
съдействане до д-р Таня Андреева, министър на здравеопазването.  

*  Възстановяване на статута на Дирекция Социално подпомагане в общината – Изпратих писмо с 
молба за съдействие до министъра на труда и социалната политика и до изпълнителния директор на 
Агенция за социално подпомагане.  

* Отпускане на максимален брой работни места по регионалните програми за заетост, чрез Агенция 
по заетостта – Изпратих писмо до министъра на труда и социалната политика, до изпълнителния 
директор на Агенция по заетостта, с копие до директора на Дирекция „Регионална служба по 
заетост” – Хасково с искане за осигуряване на средства за финансиране на заявените 40 работни 
места по Регионална програма за заетост. В Областна администрация постъпи отговор от Агенция по 
заетостта с разяснение да се използват възможностите, които предоставят новостартиралите 
програми за заетост; 

*  Осигуряване на нов 30 местен училищен автобус за извозване на деца, които се обучават в град 
Николаево – Изпратих писмо до проф. д-р Анелия Клисарова, Министър на образованието с молба за 
съдействие и осигуряване на училищен автобус за превоз на ученици от малките населени места до 
учебните заведения в Николаево; 

* Финансиране за изработване на Общ устройствен план за община Николаево - Изпратих писмо 
министъра на инвестиционното проектиране с молба за осигуряване на финансови средства за 
разработване на Общ устройствен план за община Николаево; 

 
>>> Поети ангажименти за съдействие към община Братя Даскалови след проведена изнесена 
приемна: 

 
   * Проучване на възможностите за финансиране на рехабилитацията на пътя Пъстрово-Сърневец-
Съединение и пътя Черна гора-Опълченец-Белозем. В тази връзка оказах съдействие за извършване 
на ремонт на републикански път III  666 „Оризово - Брезово” в участъка на територията на област 
Пловдив след кореспонденция с областния управител на област Пловдив. Към настоящия момент 
ремонтът на участъка вече е приключен. 

* Предоставяне на автобуси от Министерството на образованието за извозване на учениците от 
трите средищни училища в общината - Изпратих писмо до проф. д-р Анелия Клисарова, министър на 
образованието с молба за съдействие. 

*  Предприемане на административни мерки за съхранение на Гранитския дъб – най-старото дърво 
в Европа (на 1670 години) – Ангажирах се да окажа съдействие за опазването на единствения жив 
клон на Гранитския дъб, известен като най-стария дъб в Европа, съществуващ от 1670 година. Във 
връзка с това насочих вниманието на Директора на РИОСВ Стара Загора за предприемане на 
необходимите дейности и за разкриване възможните източници за финансирането им с цел 
максималното удължаване на живота на дървото. В резултат на предприетите от мен действия, 
жителите на село Гранит и кметът на община Братя Даскалови бяха уведомени с мое писмо за 
конкретните мерки и източниците за финансирането им с цел решаване на поставената 
проблематика.  

 
>>>  Поети ангажименти за съдействие към община Опан след проведена изнесена приемна: 
* Oсигуряване на 30 местен училищен автобус, който ежедневно да извозва учениците от селата в 
общината до основното училище в Опан; 
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* Подобряване на здравното обслужване - към момента в Опан няма осигурена спешна помощ, а 
здравното обслужване на жителите се осъществява от двама лични лекари; 

* Полагане на последен изравнителен асфалтов пласт на пътят Опан – Гълъбово; 
* Финансиране за изработване на Общ устройствен план за община Опан. 
 
 >>> С договор за безвъзмездно прехвърляне на собственост върху недвижим имот – частна 
държавна собственост между мен и кмета на община Чирпан прехвърлих собствеността върху 
четвърти етаж от масивна четириетажна сграда в гр. Чирпан на общината. Също с договор за 
безвъзмездно прехвърляне на собственост върху недвижим имот – частна държавна собственост 
между мен и кмета на община Опан прехвърлих собствеността върху трети етаж и таван от масивна 
триетажна сграда в с. Опан на общината. Двете общини са в съсобственост с държавата и на 
практика стопанисват имотите. За да кандидатстват по проект за енергийна ефективност, е 
необходимо да притежават собственост върху целите сгради и по тази причина съдействах с 
подписването на посочените договори.  

>>> Във връзка с представен пред мен проблем, свързан със занемарения отводнителен канал в с. 
Горно Ботево, който е причина при обилни валежи за наводнения в селото, сигнализирах кмета на 
община Стара Загора за предприемане на мерки по почистване на канала и предотвратяване на нови 
инциденти в бъдеще. Освен това пред мен беше поставен и въпрос за възможността за 
възстановяването на ветеринарно-медицинската служба в селото, във връзка с което изпратих писмо 
до директора на ОДБХ - Стара Загора д-р Дамян Миков.  

>>> Като областен управител на област Стара Загора, макар и да е нескромно да заявя, че бях 
оценена като един от най-добрите областни управители в страната.  По този повод бях домакин на 
работна среща на министър-председателя на Република България Пламен Орешарски с всички 
областни управители.  
Във форума участваха и заместник министър-председателят по икономическо развитие, министърът 
на финансите, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията.  
В рамките на форума бе организирана и среща на премиера Орешарски с повече от 200 
представители на бизнеса от област Стара Загора. Важно е осигуряването на пряка връзка между 
правителството и хората, които създават работни места.  
Срещата премина в добра и конструктивна атмосфера. Бяха обсъдени различни въпроси, свързани с 
финансовата политика на правителството и конкретни казуси, отнасящи се за различни проблеми на 
бизнеса в региона.  

 
ІI.Демократизиране на управлението 
 
Обществен консултативен съвет 
 
>>> Следвайки изпълнението на една от основните цели на правителството – да е близо до хората, 
бяха създадени Обществени консултативни съвети към Областните управители.  
Това даде възможност на повече хора от различни среди да изразят своето мнение по значими за 
обществото въпроси.  
Общественият консултативен съвет в Стара Загора бе учреден с представителите на 36 
неправителствени организации, граждански сдружения и младежки организации. 

 Като председател на Обществения консултативен съвет подчертах пред учредителите, че 
заседанията няма да са формални и ще дискутираме всяка конкретна идея, предложение и позиция.  

>>> В навечерието на учебната 2013/14 година изисках доклади за готовността на всички 129 
учебни заведения в областта за стартиране на новата учебна година и информация за състоянието на 
материалната база, причините за неприключили ремонти, неспазени срокове и др. През цялата учебна 
година Общественият консултативен съвет упражнява граждански контрол. С членовете на Съвета 
обсъдихме и съвпадат ли изискванията на регионалната икономика с  учебните планове и  
специалностите на висшето образование. Това се случи и на организираната кръгла маса на тема 
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«Взаимодействие между средно, висше образование и бизнеса – състояние и перспективи», на която 
присъстваха ректорът и преподаватели от Тракийския университет, началникът и експерти от РИО, 
както и представители на местния бизнес.  

>>> На заседание на Обществения консултативен съвет директорът на МБАЛ «Проф. д-р Ст. 
Киркович» - Университетска проф. Петрана Чакърова запозна членовете му с тежкото финансово 
състояние на болничното заведение. Гласувано бе сезиране на прокуратурата за посочените в 
доклада нарушения.  

 
ІІI. Насърчаване на предприемачеството, подобряване на бизнес средата 
 
>>> За мен беше много важно още с встъпването ми в длъжност да предприема конкретни мерки за 
прекратяване на административния рекет и натиска върху бизнеса.  По тази причина първите ми 
срещи като областен управител бяха с представители на държавните институции с контролни 
функции на територията на област Стара Загора, тъй като е от особено значение тези институции да 
променят цялостното си отношение към бизнеса. 
Насочих вниманието им мерките, които предприемат да са превантивни и предписващи, а не 
наказателни.  Срещнах сериозна съпротива в самото начало, тъй като виждах участието на ПП ГЕРБ 
и техни представители на различни нива в администрациите на институциите, които се стараеха да 
саботират политиката на правителството.  
Целта на срещите ми беше бизнесът да работи спокойно, а не да продължава да бъде  притискан с 
цялата административна мощ, която има в държавните органи за контрол, както беше през 
последните 3 години и половина. Същевременно предприех посещения във фирми, за да придобия 
преки впечатления.  

>>> Като член на Съвета за административна реформа с цел намаляване на административните 
тежести и за облекчаване работата на бизнеса, инициирах срещи с представители на Сдружението на 
хотелиерите и ресторантьорите. С тях обсъдихме някои предложения за намаляване на 
административни тежести – напр. такса за категоризация, таксите върху музикалните права и др. 
Акцент бе поставен върху възможността за промяна на разрешителния режим за обектите за 
стопанска дейност в уведомителен. Целта е при промяна на някои от обстоятелствата, да не е нужна 
нова регистрация, а само уведомление до компетентните органи. 

>>> Област Стара Загора е на второ място по Брутен вътрешен продукт в страната. Горещо се 
ангажирах за връщане на Териториалната дирекция на НАП в Стара Загора. Поставих въпроса при 
разговорите ми както с министър-председателя Пламен Орешарски, така и при срещите ми с 
министъра на финансите Петър Чобанов и срещнах разбиране и уверение, че предстои промяна в 
нормативната уредба. 

>>> Проведох няколко работни срещи с представители на Регионалните колегии на Камарата на 
архитектите, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и Камарата на строителите в 
Стара Загора. На едно от заседанията поканих  министъра на инвестиционното проектиране арх. 
Иван Данов. Резултатите от тези срещи представих пред Съвета за административна реформа. Сред 
по-важните предложения и идеи, които дискутирахме са:  

*  Изготвяне на напълно нов Закон за устройство на територията; 
       * Премахване на лицензионния режим за работа с обекти-паметници на културата, за да бъдат 
избегнати предпоставки за монопол;   

       *  Възможност за електронно подаване на документи;  
       *  Облекчаване процедурите и намаляване сроковете при изменение на ПУП и много други. 
 
>>> В различните събития съм се стремяла да изразявам позицията на държавата по конкретния 
проблем. Такъв беше случаят с „Ремотекс” Раднево и желанието ми да посреднича за възможно най-
бързото разрешаване на проблема в полза на работниците. Това се оказа много трудна задача, тъй 
като рядко се срещат хора, като собственика г-н Спахиев, които в такава голяма степен не спазват 
поетите от тях ангажименти. 
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Ангажирах всички държавни институции да защитят интереса на работниците в предприятието. 
Срещнах се с директора на Главна дирекция Инспекция по труда и с директора на дирекция 
Инспекция по труда-Стара Загора, за да стартират проверки в дружеството. Бяха съставени три акта 
за нарушения. Сезирах прокуратурата и Министерството на труда и социалната политика. Участвах в 
протестите на работниците.  
Съдействах пред Министерството на труда и социалната политика работниците в „Ремотекс” да 
получат коледни надбавки. Участвах в заседанието на Постоянната комисия по труда и социалната 
политика в Народното събрание с председател Корнелия Нинова заедно с представители на 
работниците и синдикатите в дружеството и отстоявах позицията на работниците.  

 
Регионален генерален план на ВиК системи 
 
>>> Започна изпълнението на Регионалния генерален план на ВиК системите и съоръженията на 
обособената територия на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр. Стара Загора. Предстои 
доизграждане на структурата и последващо изпълнение на необходимите процедури с цел 
реализиране на средствата от предстоящия програмен период.  

 
ІV. Реакции при кризи, контрол върху актовете на общинските съвети и контрол по 
стопанисването на държавната собственост 

 
Вниманието ми е насочено към създаване на добра предварителна организация за работа на 
различните държавни институции, ангажирани при решаването на кризисни ситуации. Една от 
най-важните задачи на областния управител е като председател на Щаба за действия при 
кризи при необходимост да реагира навременно и точно.  

 
Пожари 2013 г. 
 
>>> По време на пожароопасния сезон в Старозагорска област през 2013 г. възникнаха редица 
пожари. Действията на Кризисния щаб бяха бързи, правилни, превантивни и  законосъобразни. 
Времето за свикване на помощ от страна на Българската армия се оказа твърде дълго. В тази връзка 
предприех инициатива пред Министъра на отбраната за съкращаване времето за реакция на 
модулните формирования  на Българската армия. При възникването на следващия пожар времето за 
участие на Българската армия в гасенето беше съкратено с 45 минути.  

 
Наводнения 2014 г.  
 
>>> Обстановката беше напрегната и се наложи Кризисният щаб, ръководен от мен, да действа 
отново своевременно и по време на наводненията в с. Турия и в старозагорския квартал Лозенец през 
пролетта на тази година. Веднага след инцидентите посетих на място засегнатите райони и 
непосредствено след това организирах среща с държавните институции – Регионална здравна 
инспекция, Регионална инспекция по околна среда и води, Регионална дирекция за социално 
подпомагане, Областна дирекция по безопасност на храните, Областно управление Пожарна 
безопасност и защита на населението, Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи, 
за да вземат необходимите мерки и да предприемат действия, в рамките на правомощията си, за да се 
сведат до минимум рисковете за здравето на хората в засегнатите региони. Изисках Общинските 
междуведомствени комисии да извършат оглед на засегнатите имоти и да опишат нанесените вреди, 
за да приложа протоколите от проверките към моето становище до Междуведомствената комисия за 
възстановяване и подпомагане към Министерски съвет и пострадалите хора да бъдат обезщетени.  
Седмици след наводненията посетих отново засегнатите райони и както очаквах пострадалите вече 
бяха забравени. Организирах група от младежките структури на БСП от Стара Загора, Опан и 
Казанлък, които помогнаха за разчистването на засегнатите от наводнението дворове и жилища в с. 
Турия. Акцията беше много добре възприета от обществеността.  
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Бежански проблем – с. Розово 
 
>>> За мен е от важно значение спокойствието и сигурността на територията на област Стара 
Загора. Бежанският проблем в с. Розово, община Казанлък, политизиран от страна на ПП ГЕРБ, 
безкрайно изостри обстановката в населеното място.  Срещнах се с кметовете на Казанлък и на с. 
Розово (и двете от ПП ГЕРБ) и с началника на сектор „Охранителна полиция” към ОД МВР – Стара 
Загора, за да синхронизирам действията на местната власт с представителите на МВР. Реално 
напрежение в Розово нямаше. То беше изкуствено създадено политически и беше своевременно 
потушено. Настоях в бъдеще информация за подобни критични моменти да достига до институциите 
още при възникването им, за да могат да се вземат необходимите мерки. 

 
Незаконна сеч 
 
>>> Проблемите с незаконната сеч в област Стара Загора се задълбочават с всяка следваща година и 
затова превантивните и наказателните мерки е нужно да бъдат предприемани все по-често. 
Инициирах серия работни срещи с всички кметове на общини от областта, както и ръководителите на 
Държавните горски стопанства и Регионалното управление по горите относно предприетите от тях 
мерки за опазване на горския фонд. Изисках от кметовете на общини и от компетентните институции 
в областта да извършат проверки и да докладват за състоянието на горските масиви, регистрираните 
набези и спазването на законодателството. Изисках и съставянето на график за съвместни проверки 
между институциите. Проверките по графиците на патрулите извършвам лично на място. 

 
>>> По моя инициатива се проведе работна среща с кметове и експерти от общини в областта и 
представители на Областно управление Пожарна безопасност и защита на населението Стара Загора. 
Целта на заседанието беше подобряване на координацията между институциите и съвместните им 
действия при бедствия и кризисни ситуации. Поводът за това заседание бе трагедията, която сполетя 
областите Варна, Добрич и Велико Търново. Подчертах, че е необходимо да конкретизираме 
задълженията, правомощията и отговорностите на всеки един от нас – представителите на 
държавната и местна власт, при евентуално възникване на кризисна ситуация или бедствие. Нужно е 
всеки да е наясно с последователността на действията в подобна ситуация, за да не се допуска 
напрежение между отделните институции, на каквото станахме свидетели във Варна и каквото в 
никакъв случай не бива да бъде толерирано. Насочих вниманието на кметовете да актуализират 
Общинските планове за защита и действие при бедствие, както и да предоставят актуални данни и 
цялостна информация за възможностите за подкрепа в кризисни ситуации от страна на бизнеса. Беше 
взето решение на следващо заседание в подобен формат в Областна администрация Стара Загора 
кметовете на общините да представят свои проекти, свързани с осъществяването на превенция на 
природни бедствия. Всички проекти ще бъдат обсъдени, а някои ще бъдат предложени за 
финансиране от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски 
съвет. За осъществяването на други ще бъде използвана техническата помощ и сили на държавните 
дружества в областта.   

 
Катастрофа – Калояновец 
 
>>> При катастрофата на жп гара Калояновец, която отне една жертва, показахме, че всички 
държавни институции, местна власт и БЧК работят в пълен синхрон. 

 
Завишен  контрол на Областния управител върху актовете на общинските съвети 
 
>>> Реализирах засилен контрол  върху актовете на общинските съвети. До момента са върнати 42 
решения на Общинските съвети в общините от област Стара Загора и са оспорени в 
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Административен съд 11 решения, за всяко от които Съдът се е произнесъл в наша полза, както 
следва: 

- Общински съвет Стара Загора – върнати решения 2, оспорени 3 – след нашата намеса две от 
оспорените решения са оттеглени от Общинския съвет и впоследствие са изменени на сесия, третото 
оспорено решение е във висящо производство пред Върховен административен съд; 

- Общински съвет Казанлък – върнати решения 4, оспорени 2 – едното оспорено решение е в 
наша полза и се обжалва от Общински съвет Казанлък, а другото оспорено решение е прекратено от 
Адм. съд и е присъединено към друго производство; 

- Общински съвет Павел баня – върнати решения 17; 
- Общински съвет Гурково – върнато решение 1; 
- Общински съвет Мъглиж – върнати решения 11; оспорени 5 – и петте са в наша полза, като 4 
от оспорените решения са отменени на сесия на Общински съвет Мъглиж, а по едно съдът се 
произнася в полза на Областна администрация; 

- Общински съвет Братя Даскалови – върнати решения 3; 
- Общински съвет Раднево – върнати решения 4; оспорени 1 - решението е в наша полза, 
Общински съвет Раднево обжалва във Върховен административен съд.  

 
Контрол по стопанисването на държавната собственост 
>>> Предприех посещения на територии - държавна собственост, за които Областният управител 
трябва да издава Становища, за посочена площ в проекти на ПУП, които касаят институции и 
предприемачи. Изготвянето на становища е в синхрон с програмата на Правителството за създаване 
на благоприятни условия за развитието на бизнеса и туризма.  

>>> Проведох срещи със собствениците на имоти в парк „Дъбова гора” на Старозагорските 
минерални бани във връзка с изготвения проект на ПУП в курортното селище и спазване 
нормативните изисквания относно озеленяването, плътността на застрояване, коефициента на 
разгърната площ и с оглед да не се допускат несъответствия. Целта е да не бъде нарушен държавния 
интерес, както и интереса на всички заинтересовани страни. Резултатите от извършения оглед и 
направените проверки, както и споделените мнения на собствениците бяха обсъдени с екипа, 
разработил проекта на ПУП и с главния архитект на Община Стара Загора. 

>>> Във връзка с общественозначимия казус „Ески джамия“ главният юрисконсулт на Областна 
администрация Стара Загора защитава интереса на Държавата в Съда. Като областен управител и 
представител на Държавата, по пълномощие на министъра на регионалното развитие, представих 
писмено становище до председателя на Окръжен съд – Стара Загора, както и писмен отговор до 
Апелативен съд Пловдив в защита на сградата, която е публичната държавна собственост.  

На първа инстанция Областна администрация Стара Загора спечели делото за Ески джамия, след 
като Окръжният съд в Стара Загора отхвърли иска на Главно мюфтийство да придобие собствеността 
върху джамията и да я превърне в действащ молитвен храм. След обжалване от страна на 
Мюфтийството в Апелативен съд Пловдив делото беше спряно. 

 
V. Социални ангажименти 
 
В работата ми като областен управител винаги съм се старала да намирам време и 
възможност за извършване на социална дейност и да предприемам действия, чийто 
положителен резултат би засегнал максимално повече хора.  

 
>>> При първата ми среща с кмета на Стара Загора той постави пред мен въпроса за възможността 
за прехвърляне на собствеността на терена на бившите артилерийски казарми от Министерството на 
отбраната на Община Стара Загора,  за да се осъществи на това място проект, включващ  модерен 
спортен комплекс и парк. Срещнах разбиране от министър Ангел Найденов. Представих пред него 
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ползата от този проект за гражданите на Стара Загора. Така беше организирана цялата 
административна процедура по прехвърляне на 90-те дка площ.  

>>> Правителството отпусна и 4 млн. лева на Община Стара Загора по проект по публичната 
инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите", за да се изгради на 
прехвърлената територия парк със спортни площадки, кътове за отдих и развлечение и модерна 
спортна зала. При предишното управление с кмет, областен управител и министър от ПП ГЕРБ 
въпросът с прехвърлянето на собствеността не е бил решен, въпреки огромните възможности за 
кореспонденция между тях.  
По публичната инвестиционна програма, която е първата в страната от 20 години и средствата са 
отделени от държавния бюджет с цел развитие на по-малки населени места, в област Стара Загора 
общините представиха 63 проектни предложения на обща стойност над 95 млн. лева. Отстоявах за 
реализирането на всеки един от тях. Одобрените за финансиране проекти от областта са общо 10, а 
стойността им над 10,4 млн. лева. 

>>> Следвайки политиката за насърчаване на инициативи за увеличение на заетостта, 
правителството реализира Национална програма „Сигурност”, по която в страната през 2014 година 
ще се разкрият 5000 работни места. Работодател по програмата са областните управители. На 
територията на област Стара Загора ще бъдат назначени 200 безработни лица на длъжността „Пазач- 
сътрудник по опазване на обществения ред”. Приоритетно пазачи се назначават в населени места с 
регистрирана висока безработица и райони с повишено ниво на битова престъпност. По места 
пазачите ще извършват предимно превантивна и сигнална функция в тясно сътрудничество с 
полицейски инспектори в селата.  
Целта е чрез реализацията на програмата от една страна да се осигури работа и доходи от труд на 
безработни лица, а от друга – да се подобри на сигурността и опазването на обществения ред в най-
малките и отдалечени населени места в страната.  

>>> Считам, че във времената, в които живеем, сме длъжни на самотните възрастни хора, на хората 
с физически увреждания и децата без родители. Голяма част от нашите действия са насочени към 
благотворителна дейност към такива групи от хора. Подкрепихме разнообразни инициативи и 
организирахме различни акции в помощ на Дома за стари хора в Старозагорските минерални бани, 
Домовете за деца, лишени от родителска грижа „Незабравка” и „Българка”, Дома за възрастни хора с 
физически увреждания в Стара Загора. Съдействах на деца от домовете да започнат различни курсове 
за квалификация и развиване на талантите им. 

>>> Под мой патронаж Читалище „Николай Лилиев 2005” и Дружеството на писателите 
организират поетични вечери във всички общини в област Стара Загора. 

>>> За мен е много важно младите хора да имат възможност за реализация и стимул да останат в 
България. Именно младежката безработица и начините за стимулиране на младежката заетост бяха 
темите на едно от заседанията на Регионалния съвет за развитие на Югоизточния район. В тази 
връзка, под мой патронаж се проведе Специализирана трудова борса за младежи.  

>>> Под мой патронаж се проведоха няколко залесителни акции в рамките на Седмицата на гората. 
В тях участвахме заедно с представители на Регионалната дирекция по горите, Държавно горско 
стопанство, полицията и ученици от старозагорски училища. 

>>> Подкрепих кампанията „Заедно можем повече" на Центъра за социална рехабилитация и 
интеграция на деца „Алтернатива". Тя се организира по повод Световния ден на информираност за 
аутизма - 2 април. 

>>> От срещите ми с гражданите в община Николаево бе поставен проблемът със закриване на жп 
гара Николаево. Заедно с народните представители от Коалиция За България и Министъра на 
транспорта, информационните технологии и съобщенията  Данаил Папазов, осигурихме жп 
пътниците да имат възможността за пътуване в досегашните си посоки, за сметка на вътрешни 
преструктурирания на НКЖИ.   

>>> С цел предотвратяване на инциденти с деца по време на лятната ваканция изпратих писма до 
кметовете на 11-те общини в област Стара Загора за предприемане на всички необходими мерки за 
засилване на контрола на стопанисваните и управлявани от различни правни субекти охраняеми и 
неохраняеми водни обекти. В рамките на Национална кампания: „Детска безопасност – споделена 
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отговорност и грижа” и с оглед инцидентите с деца през последните години, насочих вниманието на 
кметовете в рамките на правомощията и компетентностите им да предприемат към предприемане на 
всякакви дейности и мерки за обезопасяването на водните обекти в региона.  

 С цел предотвратяване на трагични инциденти, особено по време на летния сезон, когато децата 
най-често са оставяни сами, без надзор от възрастни, е необходимо да бъдат идентифицирани всички 
налични на територията на всяка от общините водни площи и степента на риск за деца. Препоръчах 
на кметовете да бъдат извършени проверки за спазване на правилата за обезопасяване при 
стопанисване и управление на водните площи, детайлно регламентирани в Наредбата за 
водноспасителната дейност. 

>>> Пред кметовете подчертах, че с цел подобряване сигурността на децата, които посещават 
откритите и закрити места за игра, е нужно да разпоредят и извършване на проверки на състоянието 
на детските площадки и при необходимост да предприемете действия за своевременното им 
обезопасяване. 

 
 
VI. Култура и образование 
 
>>> Заедно с министерството на културата активирахме  процедурата по кандидатстването на 
комплекса  „Долината на тракийските царе” в община Казанлък и Музеен обект „Неолитни жилища“ 
в Стара Загора в списъка  на световните паметници на културата под закрилата на ЮНЕСКО. 

>>> Подкрепих проектите на новия директор на Старозагорската опера с цел  да възвърне 
авторитета и позициите на държавна опера. Стопирах социалното напрежение и протестно поведение 
в колектива, предложих съдействие за осъществяване на творческите и управленски проекти на 
ръководството. 

>>> Област Стара Загора ще бъде домакин и ще организира Националното честване на боевете при 
Шипка от Август 1877 година. Проявите започват от 30 юли и ще продължат до 26 август.  

 
Първи стъпки по изграждане на регионална икономика, основана на знанието и 
потребностите от кадри 

 
>>> Стартирах първите срещи с представители на бизнеса и индустрията, така че да се предприемат 
правилни стъпки по реализирането на мащабния проект за изграждане на регионална икономика, 
основана на знанието и потребността от конкретни кадри. В тази връзка, организирах посещение в 
завод „Арсенал” в Казанлък и проведох среща с директора му – инж. Ибушев, след което инициирах 
стартиране на административна процедура за разкриване на нова специалност - „Мехатроника”, в 
Професионална гимназия „Иван Хаджиенов” в град Казанлък. За тази цел изпратих писмо и се 
срещнах с  министъра на образованието и науката проф. д-р Анелия Клисарова, от която получих 
утвърдително становище. Непосредствено след това насочих вниманието на началника на 
Регионалния инспекторат по образованието в Стара Загора паралелката да бъде включена в 
изготвеното предложение за годишния държавен план-прием за учебната 2014-2015 година. Същото 
беше разгледано и прието на заседание на председателстваната от мен Комисия по заетост, 
проведено в Областна администрация. Учениците, които ще се обучават в новата специалност, ще 
могат да работят в „Арсенал”, 

 
VII. Международни контакти 
 
>>> При срещите ми с представители на делегации от чужбина винаги съм представяла Стара 
Загора като център на науката и образованието и съм изтъквала богатото културно-историческо 
наследство на региона. Представих приоритетите на правителството в сферата на икономиката и 
политиката, която се води в подкрепа на бизнеса, осигуряващ заетост. Презентирах региона с 
водещите сектори и подчертах ролята на микро-предприятията в областта, както и характерните 
индустрии за всяка община. 
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>>>Срещнах се два пъти с извънредния и пълномощен посланик на Република Корея в България 
Негово превъзходителство Шин Мен-Хо. 

>>> Срещнах се с представители на японското Министерството на земеделието, горите и водните 
ресурси, които бяха на посещение в Стара Загора.  

>>> Посрещнах делегация от Русия, гостуваща у нас по повод патронния празник на СОУ „Максим 
Горки”.  

>>> Проведох среща с посланика на Франция у нас Негово превъзходителство Ксавие Лапер дьо 
Кабан и господин Лоран Атал, аташе по образователно сътрудничество.  

 
       VIII. Други 
 
>>> Взех участие в тържествения ритуал по сдаване и приемане на длъжността „Командир на Втора 
Тунджанска механизирана бригада”, който се проведе във военно формирование 48 430 в Стара 
Загора. Досегашният командир бригаден генерал Любчо Тодоров предаде поста на бригаден генерал 
Димитър Илиев.  

>>> Взех участие в церемонията в Стара Загора по посрещане на 25-ия контингент на Въоръжените 
сили на Република България, успешно приключили мисията си в състава на Международните сили за 
поддържане на сигурността в Афганистан. 

>>> Взех участие в церемонията в Казанлък по тържественото изпращане на 27-мия, последен, 
български контингент от състава на Международните сили за поддържане на сигурността в 
Афганистан; 

>>> По повод Международния ден за борба с наркоманиите и наркотрафика 26 юни се срещнах с 
членове на клуб „Млад здравен експерт” от СОУ „Васил Левски”. 

   >>> Взех участие в храмовия празник на църквата „Свети Николай Мирликийски” в 
Старозагорския затвор на 9 май, Летния Никулден. Подарих на част от лишените от свобода издание 
на Новия завет. Посетих сградата и учебните работилници на ОУ „Поп Минчо Кънчев” към затвора, 
в което се обучават близо 500 лишени от свобода. Проведох среща с директора Иван Карушков, 
неговият заместник и ръководния екип на институцията. 

>>> Открих ежегодния спортен празник за деца "На открито", който се организира за шеста поредна 
година от Ресурсния център в партньорство със Земеделския институт в Стара Загора. Това издание 
премина под мой патронаж. Включиха се над 100 деца.  

>>> В Областна администрация Стара Загора се проведоха два брифинга за студенти и 
преподаватели от Военна академия „Г.С. Раковски” – София. В тях взеха участие служители от 
Областна администрация Стара Загора, координаторите на Щаба за изпълнение на Областния план за 
защита при бедствия и началникът на група ОМП към ОД на МВР Стара Загора. Запознахме гостите 
със структурата и основните задачи на Областния съвет по сигурността при възникване на кризисна 
ситуация. 

>>> Взех участие в тържествената церемония в храм-паметника „Рождество Христово“ в град 
Шипка по откриване на възстановения кръст-паметник на загиналите руски казаци. 

 
>>> Под мой патронаж се проведе конкурс за деца на тема „Моето първо писмо” по случай 135-ата 
годишнина от създаването на Български пощи. 

 
В цялостната ми работа до момента съм се стремяла да бъда чувствителна към проблемите, както на 
отделните хора в срещите ми с тях, така и към проблемите на общността. В рамките на 
правомощията си се старая да провеждам политика на правителството и партията мандатоносител.  

 
25.07.2014 г. 
Стара Загора 


