
СЪС СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА ПОДОБРЯВАМЕ 

ИНФРАСТРУКТУРАТА НА ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА 

 

- Г-н Герданов, каква бе 2017 г. за община Копривщица? 

- Годината е към своя край, и с чиста съвест към 

гражданите, мога да кажа, че тя бе добра. От самото й 

начало се случиха благоприятни събития. Едно от най-

важните бе, че Съборът в Копривщица вече окончателно 

бе вписан в петте нематериални културни наследства към 

ЮНЕСКО. 

От рождената дата на Дебелянов и успешно проведените 

Дебелянови празници, които бяха под патронажа на 

вицепрезидента на България Илияна Йотова, няма 

седмица, без някакво събитие в града. Дори и днес имаме 

голямо събитие в Копривщица. 

Цялото лято бе изпълнено с мероприятия на различни 

институции – през май месец се проведоха тържествата, 

посветени на Априлското въстание, след това имахме 

събития, свързани с бита на копривщенци. 

Благодарение на подобни културни събития общината се 

радва на голяма посещаемост и от висше стоящи гости. 

Вицепремиерът Валери Симеонов бе последният 

висшестоящ гост на държавно ниво, който ни посети. Той 

бе заедно с делегация от Унгария, водена от държавния 

секретар на правителството на Унгария. През лятото 

имахме посещение и от страна на Негово 

високопреосвещенство пловдивски митрополит Николай. 

Миналата седмица ни посети и председателят на УС на 

НСОРБ Даниел Панов. 

 

 

- Какви инфраструктурни проекти реализирахте? 



- По отношение на инфраструктурата през годината 

положихме много усилия и труд. Известно е, че ВиК 

мрежата на града не е в добро състояние. Когато се 

получи авария, тя ни създава проблем в 

инфраструктурата. Организирахме се така, че да се 

реагира веднага на разкопаванията, за да може гостите да 

се чувстват комфортно и да се потапят максимално в 

автентичната атмосфера на Копривщица. 

Отворен бе и дългоочакваният Здравен център. Такъв в 

града досега нямаше. Общинска администрация направи 

всичко възможно да бъде открит здравният център. 

Обмисляме да обособим и помещение за аптека, която да 

бъде по-близо за жителите. 

От началото на годината, подменихме водопроводната и 

канализационната мрежа на 5 улици. На три от улиците 

подмяната беше направена изцяло, а на другите две бе 

частична. По европроекти ще се борим да възстановим 

настилката отгоре с асфалт и калдъръм. 

Най-хубавото нещо, което се случи през годината е, че 

успяхме да докараме до града водата от водохващане „Св. 

Илия”. Това е стар водоизточник, като се твърди дори, че 

е от римско време. Доказано е, че тя е една от най-

качествените и аз й казвам „благословената вода”. В края 

на двайсетте години на ХХ в. х. Ненчо Палавеев е 

възстановил довеждането на вода от водоизточника. Това 

е направено с метални тръби, които ние подменихме и 

сега цялото трасе е възстановено. Това струваше на 

общинския бюджет 48 000 лв. Въобще, всичко, което 

изградихме е направено със собствени средства от 

бюджета на община Копривщица. Причината е, че не 

успяхме да спечелим проекти по този програмен период. 

Това се дължи на факта, че сме по-малко от 10 000 души и 

сме над 2 000 души. Успокоявам се от факта, че съседни 



на нас общини кандидатстваха, вложиха много средства за 

проекти, но и те не бяха одобрени. 

През летния сезон, имахме проблем с водата, тъй като още 

от преди година и половина трябваше да сме докарали 

водата от „Въртопа”. Остават 5-6 км. водопровод да се 

направи и за него бяха отпуснати средства, но имаше 

жалбоподатели по избора на изпълнител и те забавиха 

процеса. Реализирането на този проект за мен е цел и рано 

или късно ще бъде реализиран. Нямам претенции коя 

фирма ще го направи, важното е да бъде законно, тоест 

изпълнителят да спечели по законен път, а след това да 

извърши качествено поставената му задача. 

- Готова ли е общината за зимния период? 

- За зимния период мога да кажа, че сме готови на 99,99%. 

Имаме подготвен пясък за опесъчаване, подготвена сол, 

има сключени договори с фирми, които ще почистват. 

Двата пътя – републиканският и общинският, ще бъдат 

чистени. Молим се всичко да мине нормално. Зимата, 

както винаги казват, ни изненадва, заради това не казвам, 

че сме готови на 100%. Каквото се изисква от общинското 

ръководство, е направено. 

- Какво предвиждате в бюджет 2018 г.? 

- Едно от нещата, които ще предвидя е, ако не спечелим 

проекта за възстановяване на настилката на тези пет 

улици, които правихме, да се възстановят със средства от 

общинския бюджет. Ако спечелим проекта, средствата ще 

ги пренасочим за ремонт на няколко улици в много лошо 

състояние. 

Друго важно нещо, на което ще акцентирам, е да се 

преработи захранващият водопровод „Шириней”. 

Евентуално и водохващане „Гергьовден”. Искам 

Копривщица да се захрани отвсякъде с вода. Тогава 

населението ще бъде по-спокойно. 



Пречиствателната станция за отпадни води е голям 

проблем за Копривщица. Нейното доизграждане е 

необходимо да се подпомогне от държавния бюджет. 

Правя всичко възможно да се осъществи някакъв проект и 

да се продължи с нейното изграждане. Има хора, които са 

на мнение, че тя е много остаряла като технология. Трябва 

сериозно да се мисли за пречиствателна станция за 

отпадните води, както и пречиствателна станция за 

питейна вода. Водохващанията „Св. Илия” и „Въртопа” са 

от недрата на планината и при тях водата е чиста. Водата 

от водохващане „Шириней” обаче е от повърхностни. Има 

граждани, които ми носят много мътна и кална вода. Ще 

се работи в тази посока и за отпадната вода и за питейната 

вода да има пречиствателни станции. На този етап ще се 

съсредоточа към пречистването на водата от 

„Шириней”. Там е необходимо да се вложат средства и 

във възстановяването на самото водохващане, освен в 

изграждане на пречиствателна станция. 

 

- Пречи ли на Копривщица фактът, че тя е архитектурен 

исторически резерват? 

- Не й пречи по никакъв повод, напротив това я прави по-

привлекателна дестинация поради високата си кулутрно 

историческа и духовна стойност, която има градът. 

Решението на ОбС за премахване на статута на 

исторически архитектурен резерват е отменено. 

Специално се борех тези думи „град исторически 

архитектурен резерват” да не отпадат. Мисля, че така 

трябва да бъде защото тези три думи формират града като 

това което е. Тези три думи е онова нещо, с което се знае 

Копривщица. Статутът не е някакъв предмет. Това са 

думи, които определят и формират града. 



Радвам се, че самите общински съветници проумяха и ми 

се извиниха за тяхното решение. По този начин се показа, 

че Копривщица е на всички българи и всички я обичат. 

 

- В района има три наболели въпроса – транспортната 

схема на седемте общини, управлението на отпадъците и 

оздравяването на МБАЛ – Пирдоп АД. Какъв е вашият 

коментар по тях? 

- По отношение на транспортната схема в момента тече 

процедура по избор на изпълнител. Ние сме крайна точка 

на София област, Пловдивска област и област Пазарджик. 

Ще направим всичко възможно връзката и комуникацията 

на селищата да не се прекъсва. Транспортната схема, 

която създадохме ние е съгласувана с всичките кметове на 

Антон, Пирдоп, Златица, Челопеч, Чавдар и Мирково. 

БДЖ обръщат много сериозно внимание на Копривщица. 

След като станах кмет се прокара един проект за ремонт и 

реконструкция на ж.п. гарата. Тя стана една от най-

красивите гари от тук до Бургас и от тук до София. Имаме 

нов началник гара Иван Керемидчиев, който се грижи 

много добре за гарата. Имаше един проблем, в който 

влака спираше на един от коловозите под наклон и бе 

неудобно за пътниците. Той се отстрани. 

Копривщенската ж.п. гара е малко известно, че 

построена веднага след завой, поради това има този 

наклон. Въпреки това с помощта на министър Московски 

се преборихме и отстранихме проблема. Сега влаковете не 

спират на лошия коловоз, а на добрия. 

Сметосъбирането е голям проблем. Вече е необходимо 

отпадъците да се депонират на регионалното депо в 

Златица. Проведени са много разговори, докладвано е на 

ОбС и това е нещото, което до известна степен ще ни 

притеснява. Проведохме процедура и избрахме 



изпълнител, който да се занимава със сметосъбирането и 

сметоизвозването. Имаме определени условия, които 

фирмата трябва да спазва. Както навсякъде и в 

Копривщица имаме проблем с граждани, които изхвърлят 

в контейнерите нерегламентирани отпадъци. Голям 

проблем ще ни бъдат строителните отпадъци. За бъдеще 

ще работим и мисля, че нещата ще се оптимизират и ще 

намерим разрешение на проблемите, които ще се получат. 

Таксата за депониране на тон отпадък от страна на 

община Златица не ни устройва, но така или иначе ние ще 

се съобразим. Поради това искахме да подпишем договор 

с община Златица за къс период от време, за да видим как 

ще се получат нещата. Председател на сдружението за 

управление на отпадъците на седемте общини е Пенчо 

Геров – кмет на община Чавдар. Той достойно защитава 

интересите на общините и мисля, че ще се справим. Ако 

не, ще търсим други лостове и механизми. Няма да 

позволим селищата ни да се превърнат в сметища. Също 

така ще се опитаме да не вдигаме такса смет, която 

заплащат гражданите. 

В Копривщица, както и в другите общини, имаше 

контейнери и фирма за разделно събиране на отпадъците, 

но тя се изнесе. Седемте кмета ходихме в РИОСВ, 

проверявахме защо е извършила това действие, но просто 

фирмата не иска. С разделното събиране не се и получават 

нещата, защото явно гражданите още не са дорасли за 

него. Трябва да се проумее факта, че има контейнер за 

стъкло, метал, хартия. Още повече, че гражданите не 

осъзнават, че колкото повече отпадъци хвърлят в 

контейнерите толкова повече пари ще плаща общината за 

тяхното извозване и депониране.  

По отношение на болницата седемте кмета се борим вече 

над 3 години болницата да се запази. Искам да благодаря 



на големите предприятия „Геотехмин” ООД, „Елаците-

мед”, „Дънди Прешъс Металс Челопеч” ЕАД и „Аурубис 

България” АД, които се грижат много добре и дават 

средства, когато се наложи. Те искат да я имат болницата. 

Проблемът обаче е в самото здравеопазване, където 

системата е в особена ситуация. Уверен съм, че ще се 

преборим и ще има болница. 

 

- В община Копривщица няма големи компании, които да 

имат социални програми, както и фирми от които да 

получава концесии. По какъв начин успявате със 

собствения бюджет да правите подобни инфраструктурни 

подобрения? 

- Финансовата политика на общината подлежи на 

сериозна дисциплина. Почти през месец ние имаме 

финансово наблюдение и ревизии. Преди няколко дни 

имахме посещение от Сметна палата и похвалиха 

ръководството. Не само кмета, а всички. В една община не 

е само кмета, той има екип, който се грижи да има добра 

финансова политика. Ние имаме един природен ресурс – 

туризмът. Благодарение на голяма част от него 

сформираме бюджета си. Имаме проблем със събирането 

на туристическия данък. Самите собственици на хотели 

трябва да проумеят, че трябва да се внася този данък, 

макар и минимално. Целта е тези средства да се връщат 

обратно в инфраструктурата и по този начин ще правим 

Копривщица по-красива и по-красива. 

Не мога да отрека, че от пролетта до сега сме направили 

4 000 кв. м. калдъръм. Това всичко са средства и е 

направено с цел да се привличат туристи, Копривщица да 

е чиста, да е спретната. По този начин ще имаме добра 

посещаемост. За щастие петък, събота и неделя градът се 

пълни с хора. 



През това лято аква паркът имаше много високо 

посещение. Разработихме и сладкарницата, която е към 

него. Има неща, които трябва да се поправят в него. 

Интересното е, че до сега не бе характерно в Копривщица 

да има плаж и много хора коментираха. В интерес на 

истината аква паркът се превърна в една допълнителна 

атракция, с която забавляваме гостите на града. 

Написал съм писмо до министъра на вътрешните работи 

Валентин Радев, тъй като страдаме от липса на полицаи в 

града. Не може петък и събота, когато има най-много 

хора, в Копривщица да няма дежурен полицай. 

Министърът ми обеща да осигури още една бройка. 

 

- Как се развива образованието във възрожденския град? 

- Разполагаме със СУ „Любен Каравелов” и ДГ „Евлампия 

Векилова”. Осигурено им е отопление. Имаме много 

добър диалог с директорите на двете учебни заведения. В 

училището децата са около 300. Отвориха се паралелки 

свързани с туризъм, хотелиерство, лесотехнически 

дисциплини, IT специалисти. Факт е обаче, че нямаме 

деца. Демографската криза не подминава и Копривщица. 

Ние ще се опитаме да привлечем и деца от други градове. 

Разполагаме с хубаво общежитие, което е добре 

подържано, топличко. Деца от съседни общини са винаги 

добре дошли. Образованието ни е на много добро ниво. 

Копривщенското училище е дало много забележителни 

личности, оставили дълбоки следи в историята, културата 

и духовността на България. 

 

- Как се развива спортът? 

- Има деца, които играят футбол и волейбол. За тях се 

грижи г-н Гаврилов. Имаме и един млад учител Веско 

Вълчев, който се грижи много добре за спорта и не оставя 



децата без да спортуват. Като цяло в страната се занижиха 

изискванията към спорта, но смята, че в Копривщица се 

поддържа едно добро ниво. В началото на септември 

проведохме и традиционния турнир по борба. Той бе 

организиран на много високо ниво и на него присъстваха 

величия в сферата на борбата. От Копривщица са най-

големите треньори по борба за всички времена в лицето 

на Боби Доросиев и Филип Кривиралчев. 


