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Кметът
Николай

Грозев:Подобряваме
градската среда

редица проблеми на граждани-
те с водоснабдяването.
Същевременно този проект е

определящи за структуриране-
то на нашата капиталова про-
грама. Новозагорци свикнаха
да се движат по обновена улич-
на мрежа и при евентуално за-
бавяне от страна на ВиК опре-
делено биха били недоволни.
Ще направим всичко по силите
си да не се стигне до това.
Имаме още нови идеи. Ще

продължим с градския парк.
Предстои пълна реконструкция
и на парка “Мария Роза”. Очак-
ваме одобрение на проект за
изграждане на туристически
информационен център.
Започваме сериозна работа

по проектирането и изгражда-
нетонасобствениенергоизточ-
ници за редица общински сгра-
ди от здравната, социалната и
образователната инфраструк-
тура. Със сигурност и следва-
щатагодинанямадаепо-малко
активна за нас.
- Какво прави Нова Загора

специална и ви кара да дър-
жите на нея?
-НоваЗагораимастратегиче-

ско географско положение,
много добра транспортна свър-
заност и градска инфраструкту-
ра. Имаме добре развити енер-
гийни и комуникационни мре-
жи. Видя се през последните
две години, че

разполагаме и
с доста добра
здравна система

Образователните и социални-
те услуги са на нужното ниво.
Поддържаме сравнително
ниска безработица. Имаме ра-
ботещи културни институции.
Облагодетелстванисмесед-

на от най-красивите природи и
добри климатични условия.
Имаме предимството на мал-
кия град - спокойствие, добри
условия за спорт, лов, риболов
и отдих.
И не последно по важност -

гражданите нямат проблем с
местата в детските градини и
безплатното паркиране.
- Разкажете за един оби-

кновен и един необикновен
ден в живота ви, откакто сте
кмет.
- Животът ми е неразривно

свързансНоваЗагора.Туксъм
роден, тук съм живял, създал
съм семейството си, отгледал
съм децата си. Не съм предпо-
лагал, че някога ще ръководя
този град и общината.
Но откакто съм кмет, всеки

ден за мен е и обикновен, и
необикновен,защотоосвенот-
говорността за моето семей-
ство съм поел и отговорността
за всички жители на община-
та. Знам, че всеки иска да жи-
вее по-добре и в по-добра сре-
да. Работата ми заедно с моя
екип е подчинена на това.

Поемаме
предизвикателствата
на времето и
следваме целите си

Ако трябва да определя някой
ден като необикновен, със си-
гурност такивасадните, в които
виждам реализирана поредна-
та мечта на новозагорци, виж-
дам усмивките на хората и ра-
достта в очите на децата.
-Каквопожелаватезапраз-

ника?
- Пожелавам на всички здра-

ве.НекасветаПетканизакриля
ибдинадвсекидом!Данивдъх-
ва кураж и да ни учи на човеч-
ност!Данипомагадапреодоля-
ваме с лекота предизвикател-
ствата на времето, да подкрепя
делата ни и да ни прави по-до-
бри. Духът и единството ще ни
водят към по-добър живот в на-
шата Нова Загора.

Въпреки трудните времена си
поставяме високи цели, за да
отговорим на потребностите на
хората, и резултатите са видими

- Г-нГрозев,на14октомври
- Петковден, чествате праз-
ника на Нова Загора. Въпре-
кипандемичнатаобстановка
има ли какво да радва жите-
лите на общината?
- Отново е октомври и е вре-

ме Нова Загора да празнува.
Да отбележим подобаващо
Петковден и да отдадем дъл-
жимотонатрадициитеисъвре-
мието. В тези дни аз и екипът
мивинагиправимравносметка
на отминаващата година и си
поставяме цели за следваща-
та. Защото, ако поради панде-
мията отложихме честването
напразника, тонашатаработа
за хората не е спряла през ця-
лата година. Тя е ежедневна, с
грижа за всеки жител на
общината и не е свърза-
на само с дните около 14
октомври.
Дали сме успели да ги

зарадваме в тези трудни
времена, могат да кажат
нашитесъграждани.Ако
трябва обаче да отгово-
ряаз,щекажа,чесвсич-
ко предприето през го-
динатасмесестаралида
подобримградскатасре-
даиусловиятазаживотв
малките населени ме-
ста,

да създадем
спокойствие
и сигурност.
Смятам, че
го постигаме
Реализирахмеидеятазанови

тенис кортове, като изградихме
намястотонастарите-модерен
и атрактивен тенис комплекс с
нужните помещения за трень-
орския и състезателния състав.
Товабешеповодзарадостна

всички любители на тениса в
града.
През миналата година поста-

вихме началото на обновяване-
то на градския парк. Изградих-
мескейтплощадка, коятостана
любимо място за децата на Но-
ва Загора. През тази година
продължихме, като изцяло ре-
новирахме централната парко-
ва алея с нова настилка, с LED
осветление, пейки и кошчета,
място за разходка на домашни
любимци.Вусловиятанапанде-
миявсеповеченашисъгражда-
ни предпочитат прохладата на
парка през летните вечери. За
да отговорим на техните жела-
ния, имаме намеренията да
продължим подобряването на
средата там. Подготвяме нов
проект за обновяване на още
алеи и изграждане на детска и
спортна площадка.
- За новозагорци подобре-

ната жизнена среда със си-
гурност е важно условие.
Какво се случва в Нова Заго-
ра и селата от региона в тази
посока?
- Подобряването на средата

за живот е наш приоритет през
последните 14 години. Каквито
идасаполитическитеусловияв
страната, моят девиз винаги е
бил “Стъпкапостъпка, напреди

нагоре” за благото на новоза-
горци. Ежегодно сме си поста-
вяли високи цели и сме искали
дасвършимповечеиповече, за
да отговорим на потребностите
на жителите на града и 30-те
села.
За 2021 г. имахме заложени
55 обекта
в капиталовата
програма

24 от тях вече са завършени. В
активна фаза са 15, които очак-
вам да финализираме до края
надекември.Останалите16ще
бъдатпреходниищегиприклю-
чим през следващата година.
До момента благодарение на

допълнителнофинансиране,от-

пуснатонивкраяна2020г.,ина
собствени ресурси успяхме да
обновим над 20 улици в селата
Баня, Брястово, Каменово,
Коньово,Кортен,Любеновама-
хала,Любенец,Петмогили,Ра-
децки, Сокол, Стоил войвода и
Съдиево.
Работим по

изграждането
навидеонаблю-
дение в малки-
те населениме-
ста и града със
средства по
спечелени
проекти към
Държавен фонд
“Земеделие”.
С отпуснато

през 2020 г. фи-
нансиране от
Министерство-
то на здравео-
пазването вече
започна ремон-
тът на общин-
ската болница.
Със заделените собствени
средства подобрихме и усло-
вията за пациенти и лекари в
част от отделенията.
До дни започваме изгражда-

нетонановадетска градинав с.
Съдиево. Обновихме детските
градинив селатаКоньовоиЛю-
бенова махала. Предстоят ре-
монти в Богданово, Еленово и
Съдийско поле.
Изцяло реновирани до края

нагодинатащесаоще6улицив
Нова Загора.
-Вмоментнаравносметкас

какво се гордеете в Нова За-

гора?
-НоваЗагораеградсминало.

Ние сме район с богато култур-
но-историческо наследство,
дал на страната и света извест-
ни личности, оставили своя от-
печатъкипрославящииметона
града и днес.
Няма как да не сме горди от

Генчо Стоянов Арабаджията -
създателя на първия български
велосипед, от бореца Драгия
Колев - един от малкото бълга-
ри, дали имена хватка в светов-

ната борба.
Многопъти съмсмятал, че ко-

гато се спомене Нова Загора,
всеки трябвадасе сещанапър-
вомястозаСтоянОмарчевски -
министъра реформатор, при
който в България се построяват
над 1000 училища.

Няма как да не сме горди и с
това, чеиметонанашия градсе
свързва с известнинашисъвре-
менници като проф.МинкоБал-
кански - световноизвестен учен
и общественик, като Костадин
Ангелов - министър на здравео-
пазването в последното редов-
но правителство.
И след всички изброени лич-

ности аз съм щастлив, че имам
възможността да работя за на-
шия град и за неговото разви-
тие. Замен и екипами е важно,
че успяхме да реализираме
много проекти, с които

визията на
Нова Загора
и селата е вече
наистина
променена
Градът ни е малък, резулта-

тите са видими - нова общинс-
ка сграда, обновен площад,
градска градина, нова спортна
зала, санирани жилищни и об-
ществени сгради, обновени
улици, междублокови про-
странства, детски и спортни

площадки. Със
сигурност ще
изпусна нещо.
Най-важно е,

че през тези го-
динизанаскато
ръководство и
за общинските
съветници ви-
нагиеималоед-
на обединява-
ща кауза - Нова
Загора и нейни-
те хора. Жите-
лите на общи-
ната са нейното
богатство и ние
трябва да про-
дължим да ра-
ботим както до-
сега - смисъл за
тях и в техен ин-

терес.
- Какво предстои и как

виждате бъдещето на общи-
ната?
- За жалост, не само панде-

мията създаде затруднения
през тази година. Задълбоча-

ващата се по-
литическа и
икономическа
криза затруд-
ниха нашата
работа. Непре-
къснатият из-
борен процес
ангажира зна-
чителен ре-
сурс,водисамо
до разделение
на хората и не-
гативизъм.
Нужно е ста-

билизиране и
поемане на от-
говорност, за
да се работи по
проблемите и

дасевзематправилнитереше-
ния. Забавянето на проекти,

липсата на адекватни
политики в редица
сектори неминуемо
рефлектират при нас

в общините.
Сега за нас емного важна ус-

пешната реализация на проек-
танаВиК-Сливен,зарехабили-
тация на водопроводната мре-
жа в Нова Загора и ремонт на
пречиствателната станция.
Факт е, че от изпълнението на
проекта зависи решаването на

Новоизграденият
тенис комплекс

Обновеният
градски парк
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Местата,
които
новозагорци
обичат

Домът на
доброто в с.
Коньово от
откриването
си до днес е
притегателно
място за хора
от близо и
далеч.

Обновени детски
площадки радват
новозагорските деца
и техните родители.

Историческият музей показва огромна колекция от
антични, праисторически и средновековни предмети.

Спиращите дъха гледки и
прекрасните условия за

риболов на река Тунджа и
язовир “Жребчево” привличат
новозагорци и гости от всички

краища на страната.

Спортнатазала“Младост”всърцетонаградаежедневносепосещаваотнад200деца
и възрастни, любители на спорта и танците.

“Загоре” - най-големият жилищен комплекс в града, с изкуственото езеро и
водоплаващите птици създава колоритна атмосфера сред високите бетонни сгради.
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