
МАРТ 2020 г.

100 дни се приемат 
за достатъчни 

да се направи анализ на 
нечие управление. Първи-
те 100 дни на кмета на 
община „Родопи“  Павел 
Михайлов вече  изтекоха. 
С какви очаквания  е запо-
чнал мандата  и с какви 
трудности се е сблъскало 
новото ръководство през 
първите 100 дни. Какви 
са първите успехи, които 
администрацията успя да 
постигне и подробности 
за плановете на ръковод-
ството за тази година.

– Г-н Михайлов, изминаха 100 дни от 
момента, в който заехте поста КМЕТ на 
община „Родопи”. Кое се оказа най-го-
лямото предизвикателство пред еки-
па ви в първите дни на управление? 
– Едно от първите неща, които напра-
вих с встъпването ми в длъжност, беше 
да проверя договорите за обществени 
поръчки в община „Родопи”. Изненада-
та беше голяма. Оказа се, че няма нито 
един сключен договор или извършени 
процедури за доставка на горива в дет-
ските градини и училищата на територи-
ята на нашите села. Нямаше договори за 
доставка на храна за децата в детските 
градини и за пране на спалното бельо. 
Нямаше обявена обществена поръчка и 
за извършване на снегопочиставането на 
уличната мрежа в селата от общината. 

Това се оказа изключи-
телно голям проблем. 
Зимата беше настъпи-
ла. Трябваше да дейст-
ваме бързо. 

Направихме кризисен щаб, който запо-
чна да работи. И се справихме. Не мо-
жеше да си позволим да оставим децата 
гладни, на студено и с неизпрано бельо. 
Всички процедури бяха направени, оси-
гурихме доставчици и преодоляхме си-
туацията. Наложи се, детските градини да 
станат второстепенен разпоредител на 

Павел Михайлов: Ще докажа, че 
изборът на хората е правилен

бюджетни средства и сами да сключват 
договорите с доставчиците на храни и 
горива. 
– Няколко месеца управление, какво 
успяхте да направите за този период?
– Доволен съм, че приехме бюджета за 
2020 година. Амбициозен бюджет, който 
хората ще оценят. Има заложени сред-
ства за много инфраструктурни проекти, 
а парите са разпределени между всички 
населени места. Във всяко село тази го-
дина ще бръмчат багери и ще се случват 
ремонти. Това е политиката, която ще 
следвам в моя мандат като кмет – няма 
да има пренебрегнато село. Ще прекратя 
тази порочна практика, която се случва-
ше осем години – за едни села да се от-
пускат пари, а за други да няма нито лев. 
Аз съм избран от хората от всички насе-
лени места, затова моята задача е да се 
грижа за населението на всяко село. Ще 
им покажа, че мисля еднакво за всички. 
Предстои да се приеме и нова структура 
на община „Родопи”. Смятам, че рефор-
мите, които заложихме, ще дадат нов 
тласък в работата на администрацията и 
ще доведат до по-добро обслужване на 
гражданите. 
– Наложи ли се да направите промени 
в приоритетите си, заложени в пре-
дизборната ви програма? Предвид 
ситуацията, която ви очакваше в об-
щината.
– Ситуацията, която заварихме беше теж-
ка. Аз обаче съм дал ясна заявка пред 
хората, че ще работя и няма да отстъпя 
от приоритети си. Те гласуваха доверие 
на мен и екипа ми именно защото обе-
щахме, че ще се случат промени. Затова 
няма да отстъпя и ще докажа, че изборът 

на хората е правилен и ние ще оправда-
ем тяхното доверие. 
Обещах, че във всяко село ще изградим 
видеонаблюдение. В първите пет села 
това ще се случи скоро. Това са населе-
ните места, които се обслужват от Първо 
Районно управление – Брестник, Марко-
во, Първенец, Браниполе и Белащица. 
Хората трябва да се чувстват сигурни, 
когато се прибират в домовете си или се 
разхождат по улиците. Мерките са пре-
вантивни, а целта е да се намали прес-
тъпността по селата.
Започнахме действия и за изграждане 
на безплатен интернет по населените 
места. Точките, които община „Родопи” е 
определила, са на места, на които пото-
кът от хора е най-голям и се очаква най-
голямо потребление на услугата. Идеята 
е да осигурим безплатен Wi-Fi на хората, 
които по всяко време ползват интернет 
за електронни услуги или посещение на 
информационни канали. Това са най-ве-
че активните хора, младежите, които се 
събират в парковете и централните части 
на населените места и чийто живот вече 
неизменно тече и в онлайн простран-
ството.
– Кои са основните задачи, които си 
поставяте и трябва да свършите тази 
година?
– Още напролет започваме работа по 
инфраструктурата на населените мес-
та в общината, която е в изключително 
лошо състояние. Ще бъдат направени 
улици, ремонти на детски градини и 
училища. По проект ще бъдат изградени 
детски площадки в осем населени места 
и спортни зони в селата Устина, Ягодово 
и Крумово. Със собствени средства ще 

направим детска площадка в село Зла-
титрап. 
Предвидили сме и построяването на две 
футболни игрища в селата Първенец и 
Брестник, които ще бъдат изключително 
модерни. Ще обзаведем детската ясла в 
Ягодово, ще направим ремонт на гради-
ните в Брестовица и Марково, ще сани-
раме изцяло детската градина в Устина. 
Заделили сме доста средства за кърпе-
жи на дупки по уличната мрежа, ще бъдат 
монтирани т.нар. „легнали полицаи”, хо-
ризонтална и вертикална маркировка. 
Започнахме проектирането на два ва-
жни инфраструктурни проекти. Това са 
пътните връзки Брестник – Белащица – 
Марково и околовръстното шосе Брест-
ник – Куклен. 
Проектът за моста на Първенец е из-
ключително важен. Положението там е 
много сериозно. Мостът е опасен, има 
липсващи елементи, а конструкцията 
е износена. Той беше поставен преди 
шест години по линия на Междуведом-
ствената комисия по бедствия и аварии, 
като преместваем понтонен мост. Но 
експлоатационният срок изтича в края 
на годината. Ще настояваме държавата 
да ни отпусне пари за построяване на 
ново съоръжение. Ако мостът го няма, 
община „Родопи” напрактика ще остане 
разделена на две. Освен това през него 
преминават тежки камиони, които об-
служват сметището в Първенец. 
Започваме технически проект за изграж-
дане на детската градина в село Брани-
поле. Вече сме направили две срещи с 
министъра на образованието Красимир 
Вълчев, който ни обеща съдействие и 
ще осигури средства за построяването 
на нова детска градина. 

Нещо, с което се гор-
дея е, че извадихме от 
нафталина един проект, 
който трябваше да се 
случи още преди десет 
години. 

Става дума за изграждане на канализация 
на квартал „Терасите” в село Първенец. 
Парите са отпуснати от Предприятието за 
управление на дейностите по опазване на 
околната среда (ПУДООС), но осем години 
не са били усвоени от предишното ръко-
водство. По проекта бяха обявени две об-
ществени поръчки, после бяха прекрате-
ни и последващи действия нямаше. 

На страница 2 
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С мнозинсто от 25 гласа „ЗА”, 
общински съвет „Родопи” 
прие бюджета на общината 
за 2020 година. Пълна под-

крепа финансовият документ получи 
от съветниците от местна коалиция 
„БСП за България-АБВ”, ДПС, Земедел-
ски съюз „Александър Стамболийски”, 
местна коалиция „Обединени земедел-
ци” и осем общински съветници от ПП 
ГЕРБ. 
Единствено Лидия Гимишева от МК 
„Движение заедно за промяна” уп-
ражни правото си на глас с вдигане на 
ръка „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“. 
Кметът на община „Родопи” Павел Ми-
хайлов благодари на съветниците за 
категоричната подкрепа. „Днешното 
гласуване на бюджет 2020 показва, че 
политиката, която водим е правилна 
и мнозинството съветници оценяват 
това. Бюджетът е амбициозен, но в 

С мнозинство приеха бюджета на община „Родопи“
За първи път от години:

Парите на община „Родопи” за 2020 година са в размер на 27 687 859 лв.

същото време е добре балансиран и 
съобразен с нуждите на всяко населе-
но място.”
Парите на община „Родопи” за 2020 го-
дина са в размер на 27 687 859 лева.
Приходите за делегираните от държа-
вата дейности са малко над 11 милиона 
лева. За местни дейности са определе-
ни 16,3 милиона лева, като данъчните 
приходи са в размер на 4,9 милиона 
лева, а неданъчните – 6 826 547 лева.
Община „Родопи” залага пари за из-
граждане на спортни и детски пло-
щадки, поставяне на камери на вход-
но-изходните артерии на пет села в 
общината, ремонт на улици, борба с 
нерегламентираните сметища. 
„Всички населени места са включени 
в бюджета тази година. Постарали сме 
се средствата да бъдат разпределени 
поравно. Работим еднакво добре с 
всички кметове по селата. За първи 
път от десет години селските кметове 
участваха в избаботването на финан-
совия документ. Съобразили сме се 
с техните предложения, според въз-
можностите на бюджета тази година”, 
коментира кметът на общината Павел 
Михайлов. 

Във всяко населено 
място има заложен 
поне един голям ин-
фраструктурен проект. 

За реконструкция и рехабилитация 
на пътната мрежа, както и основни 
ремонти на улици в населените места, 
са предвидени над 3 млн. лв. В сумата 
попада и целевата субсидия от 825 000 
лв., отпусната от държавата.
 Милион и 300 хиляди лева са пред-
видени за детски и спортни площадки. 
569 хиляди лева ще бъдат осигурени 
за ремонт на всички 12 детски градини 
в общината.
Община „Родопи” ще търси съдействие 
от държавата за построяване на нова 
детска градина в Браниполе. Старите 
талашитени постройки трябва да бъде 
съборени, тъй като не отговарят на съ-

временните стандрати за отглеждане 
на децата. Идеята е заведението да 
обслужва селата Браниполе, Белащица 
и Брестник. Вече са проведени разго-
вори с министъра на образованието 
Красимир Вълчев, който е обещал съ-
действие. 
Помощ от държавата общината ще 
иска и за нов мост на село Първенец.
 Експлотационният срок на съоръ-
жението изтича през ноември тази 
година, а средства за проектирането 
и изграждането на ново възлизат на 
2 милиона лева. „Към момента заде-
лянето им е невъзможно, а действия 
по проектирането на ново съоръже-
ние не са предприети от предходното 
управление”, коментира кметът Павел 
Михайлов. 

През тази година общи-
ната ще даде старт на 
два ключови проекта. 

Сто хиляди лева са заложени във финан-
совия документ за проектиране на мо-
ста в село Първенец. Толкова общината 
ще даде и за проект за изграждането 
на новата пътна отсечка Брестник – Бе-
лащица – Марково. Към момента през 
участъка може да се премине единстве-
но по черни пътища. Вече са набелязани 
трасетата, по които ще минава новата 
пътна връзка.
„Двата пътя са икономически целесъо-
бразни и изграждането им е важно за 
развитието на община „Родопи”, каза 
заместник-кметът Владимир Маринов. 
Предвижда се околовръстният път да 
започва от входа на селото, да минава 
покрай базата на Аграрния универси-
тет и да стига до Куклен. Проектът ще 
бъде изготвен съвместно с община 
Куклен. 
През следващите 12 месеца ще бъдат 
инсталирани камери за видеонабюде-
ние на входовете и изходите на пет от 
селата в общината – Брестник, Марко-
во, Белащица, Браниполе и Първенец. 
Целта е намаляване на битовата прес-
тъпност и осигуряване спокойствие-
то на населението. Техника ще бъде 
монтирана още в централните части 
на селата, както и в училищата и дет-
ските градини.  

Тази година ще започ-
не и актуализиране на 
проектите за изграж-
дане на канализация в 
малките населени мес-
та от общината. 

Въпросните проекти са изработени 
преди повече от 10 години за всяко 
от общо 21 села. Целта е администра-
цията да може да кандидатства по ПУ-
ДООС или по европрограми.
Кметът увери, че ще направи възмож-
ното в настоящия мандат да бъдат 
завършени канализациите в няколко 
населени места. 
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Ние само за два месеца успяхме да 
проведем поръчка, да изберем изпъл-
нител и очаквам до края на месец март 
да се поздравим с първа копка. 
– Инвестиционният климат в „Родо-
пи“? Трябва ли да се подобри?
– Много е важно да работим в разбира-
телство и ръка за ръка с бизнеса. В на-
шата община има условия, а бизнесът 
има голяма преспектива за развитие. 
Стотици декари терени на територия-
та на „Родопи” се превръщат в място за 
търговия, логистика и производство. 
При съдействие от общината и акти-
вен частен партньор индустриалните 
паркове стават успешни. Доказател-
ство за това са логистично – индустри-
ален парк „Родопи”, проектът в зем-
лището на село Ягодово, доста бързо 
през последната година се развива и 
индустриалният парк „Марково”.
Имаме възможност за изграждане на 
логистични центрове и в землището 
на село Златитрап до интермодалния 
терминал, до летище „Пловдив”, до 
село Цалапица, където има връзка с 
магистрала „Тракия”.  Те са близо до на-
селените места и могат да осигуряват 
работа на хората от нашата община. 
– Преди да станете кмет вие бяхте 
няколко мандата общински съвет-
ник. От коя позиция е по-трудно?
– Много по-трудно е да си от стра-
ната на управлението. Като кмет се 
сблъскваш с реалните проблеми и 
трябва бързо да намериш вариант за 
решаването им. Защото кметът е пред-
ставител на изпълнителната власт. Но 
като съветник и сега, като кмет, винаги 
съм смятал, че за да вървят нещата в 
една община трябва да има синхрон 

в работата между двете институции – 
кмета и общинския съвет. Аз мисля, че 
в община „Родопи” това ще се случи. 
Още с приемането на бюджета го ви-
дяхме. Изключително доволен съм, че 
с пълно мнозинство беше приет най-
важният за нас финансов документ, 
включтелно и колегите от ГЕРБ под-
крепиха бюджет 2020. 
Надявам се, че ще бъдем обединени 
винаги, когато става дума за важни 
проекти, които ще подобрят живота 
на хората. Аз искам да работя добре 
с общинските съветници от всички 
политически партии, както и с кмето-
вете по населените места. Не съм го 
направил досега и няма да си позволя 
да деля кметовете по партийна при-
надлежност. Те, както и аз, сме избра-
ни от хората. Затова заедно трябва да 
решаваме проблемите на жителите на 
нашите села. 
– Ако трябва да оцените първите 
100 дни на управлението си, колко 
ще си пишете?
– Направихме добър старт в управле-
нието. Първите 100 дни бяха успешни 
за нас. Ако успеем да изпълним про-
грамата си, след четири години хората 
сами ще напишат оценката си. Ще ви-
дим каква бележка ще получим. Ние 
няма да си пишем сами оценките. 
– Каква е общината, която искате да 
видите след четири години?
– Искам да видя променена община. С 
подобрена инфраструкура, с построе-
ни нови обекти, с нови пътища, с нови 
предприятия. Искам да срещам усмих-
нати хора, които са доволни, че рабо-
тят и живеят в община „Родопи”. 
Затова ще работим за промяната към 
по-добър живот в община „Родопи”!

Павел Михайлов: Ще докажа, че 
изборът на хората е правилен
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Кметът на община „Родопи“ откри ремонтираната 
улица „Стара планина“ в село Ягодово

Изцяло ремонтирана улица, с 
подменен водопровод и нова 
асфалтова настилка откри 
кметът на община „Родопи” 

Павел Михайлов. Заедно със своите за-
местници Владимир Маринов и Неази 
Таир, с кмета на Ягодово Димитър Ди-
шев и общински съветници прерязаха 
лентата на новия път. 
Улица „Стара планина” е първата изця-
ло обновена улица в селото за новия 
мандат. Строителството е на стойност 
300 хиляди лева, а средствата са от ка-
питаловата програма на общината. 
„Щастлив съм, че именно село Ягодово 
е първото населено място, в което от-
криваме изцяло реконструирана улица. 
Обещавам, че от тук до края на мандата 
ще бъде така и екипът, с който работя в 
община „Родопи” ще направи възмож-
ното, за да останат жителите на Ягодо-
во и останалите села удовлетворени”, 
каза кметът Павел Михайлов. Той увери 
ягодовци, че с кмета на селото Димитър 
Дишев работят в пълен синхрон, което 
означава, че всеки един проблем на хо-
рата ще бъде взет под внимание. Вече 
е закупен нов автомобил за нуждите 
на Центъра за обществена подкрепа, 
а в бюджета на общината са заложени 
средства за обзавеждане на новоизгра-
дената детска ясла в селото.
Преди ремонта улица „Стара планина” 
е била разбита, без настилка, с дупки 
и без тротоари. Улицата е важна за жи-
телите на село Ягодово и е втората по 

Ягодовци: 50 години чакаме това да се случи

важност след главната. 
„Надявам се, че през следващите чети-
ри години ще имаме още много поводи 

за срещи и рязане на ленти”, каза кме-
тът на селото Димитър Дишев. 
Уличната инфраструктура е един от ос-

новните проблеми, с които предстои да 
се справи новото ръководство на об-
щина „Родопи” .

С първа копка започна дълго чакан ремонт на 
основна улица в село Марково

Започна ремонтът на улица „3-ти 
март” в село Марково. Начало-
то беше дадено с първа копка 
от кмета на община „Родопи” 

Павел Михайлов. Отсечката, която ще 
бъде благоустроена е с дължина от 
300 метра и е в изключително лошо 
състояние. Строителните дейности са 
на стойност от 270 хиляди лева, като 
се предвижда подмяна на водопровод, 
нова пътна настилка, изградена от път-
ни ивици, маркировка и изграждане на 
тротоари. 
Улица „3-ти март” е важна, защото 
свързва съседните по-малки отсечки с 
главния път на селото.
„Село Марково е едно от селата в об-
щина „Родопи”, което е с изключително 
лоша инфраструктура. Обещавам , че 
улица „3-ти март” е само началото на ре-
монтните дейности, които започваме”, 
каза кметът Павел Михайлов. Той обяви 
намерението на Община „Родопи” още 
тази година да бъде изградена детска 
площадка в селото. Михайлов обясни, 
че Марково е едно от петте села в об-
щина „Родопи”, в които тази година ще 

бъде изградено видеонаблюдение. За 
по-голяма сигурност на хората камери 
ще бъдат поставени на входно-изход-

ните артерии, както и в централната 
част на селото. 
„Поставили сме си амбициозна, но из-

пълнима инвестиционна програма. 
Искаме хората да останат доволни и в 
лицето на новото ръководство да усе-
тят, че наистина в община „Родопи” е на-
стъпила промяна”, коментира кметът. 
След това багерът направи първа копка 
в началото на улицата, а кметът разби 
бутилка шампанско пред погледите на 
марковци.
Специално за церемонията бяха дошли 
десетки жители на селото. С надежда 
хората посрещнаха кмета Павел Ми-
хайлов и заместника му Владимир Ма-
ринов.
„За мен е огромно удоволствие да ви 
кажа „Добре дошли”, каза с треперещ 
глас Никола Колев. „От десет години в 
нашето село не е стъпвал представител 
на общината, а за кметска визита даже 
не сме помислили”, вълнуваше се бай 
Кольо и след кмета също счупи бутил-
ка шампанско за доброто начало на 
ремонта. 
Отец Рашко Василев отслужи водосвет 
за здраве. Работата по реконструкцията 
на улица „3-ти март” ще следи кметът на 
селото Десислава Терзиева. 
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Проверяват отоплителните инсталации 
на детските градини в община „Родопи“

Започна цялостно обследване на 
отоплителните инсталации във 
всички детски градини на те-
риторията на община „Родопи”. 

Проверката е назначена със заповед на 
кмета адв. Павел Михайлов. Специали-
сти влизат във всички детски заведения 
на територията на селата, за да огледат 
съоръженията . Още напролет ще запо-
чнат дейностите по подмяна на старите 
и амортизирани елементи, а там, къде-
то е необходимо, ще бъде извършен ос-
новен ремонт на котелните системи. 
Оказва се, че до момента в община „Ро-
допи” не е имало фирма, ангажирана с 
поддръжка на отоплителните системи 
в детските градини. Мярката на новото 
общинско ръководство е превантивна, 
а целта е да не се допуснат проблеми с 
топлото на най-малките жители на об-
щината през следващия есенно-зимен 
сезон.
Детските заведения на територията на 
община „Родопи” са 11, като в различни-
те населени места сградите се отопля-
ват с течно или твърдо гориво. Няколко 
градини са газифицирани. 

Кметът на община „Родопи“ 
инспектира строежа на 

детска ясла в село Ягодово

Ревизия на новоизградената 
детска ясла в село Ягодово 
направиха кметът на община 
Родопи Павел Михайлов и за-

местник-кметът Владимир Маринов. 
Строителството там приключи през 
септември миналата година. Остава 
помещенията да бъдат обзаведени, 
а сградата газифицирана. Построй-
ката била на груб строеж, а сградата 
е била предназначена за социална 
кухня. В преустройството й общината 
вложи 170 хиляди лева. Предвидена 
е една яслена група за 16 деца, обо-
собено е място за занималня, кухня 
и спалня.
„Осигурени са и необходимите 30 хи-
ляди лева за обзавеждане. В бюдже-

та тази година са заложени още пет 
хиляди лева за включване в газовата 
мрежа”, коментира кметът Павел Ми-
хайлов. Той поясни, че се очаква но-
воизградената ясла да отвори врати 
през пролетта на 2020 година.
Павел Михайлов и заместникът му 
Владо Маринов посетиха и училище 
„Неофит Рилски” в селото. Почти са-
мосрутила се сграда в двора на учеб-
ното заведение застрашава живота и 
здравето на децата вече години на-
ред, но досега никой не е взел мерки 
за събарянето й. След инспекцията 
градоначалникът възложи спешно 
да бъде калкулирана сумата, необ-
ходима за премахване на опасната 
постройка. 

„Тепърва ръководството на община „Ро-
допи” ще търси варианти за изгражда-
не на собствени газови инсталации във 

всички градини по населените места. 
В бюджет 2020 е заложена сумата от 
около 150 хиляди лева, които ще бъдат 

вложени в детските заведения”, заяви 
Владимир Маринов, заместник-кмет на 
„Родопи”. 

Община „Родопи“ поставя 
незаконните сметища под 

наблюдение

Мобилни групи ще се бо-
рят да премахнат не-
законните сметища на 
територията на община 

„Родопи”. Патрулките ще обикалят 
по населените места, като целта е да 
контролират нерегламентираното 
изхвърляне на боклуци в землището 
на селата.
Все още не е ясно дали проверяващи-
те инспектори ще са общински служи-
тели или община „Родопи” ще сключи 
договор с частна фирма. „Идеята е 
да се правят ежедневни проверки, а 
патрулиращите да бъдат безкомпро-

мисни и при регистрирани наруше-
ния да глобяват виновните”, обясни 
кметът на общината Павел Михайлов. 
В началото на терен ще започнат да 
работят два автомобилa. 
На територията на община „Родопи” 
има изградени две големи депа, кои-
то могат да поемат различните видове 
отпадъци. В землището на село Пър-
венец има сметище за строителни от-
падъци, а край село Цалапица – за би-
тови отпадъци. „Те могат да се ползват 
от всички жители на общината срещу 
определено заплащане”, посочи кме-
тът на „Родопи”

При регистрирани нарушения, 
виновните ще бъдат глобявани



Инвеститор влага два милиона евро в 
предприятие на територията на община „Родопи“

Инвестиция за два милиона 
евро ще реализира компания 
„Веним Груп” на територията 
на община „Родопи”. В земли-

щето на село Кадиево те ще изградят 
модерна база за ремонт на селскосто-
панска техника. Заводът ще бъда раз-
положен на площ от близо 10 декара, 
в местността „Гьола”. В него ще работят 
20 души, наети от региона. 
В присъствието на кмета на община „Ро-
допи” Павел Михайлов, заместник-кме-
та Владимир Маринов и председателя 
на общински съвет „Родопи” Георги 
Цанков беше даден стар на строител-
ните дейности. 
„Фирма „Веним Груп” е един от най-го-
лемите инвеститори в „Родопи” . Убеден 
съм , че доброто развитие на нашата 
община е в пряка зависимост от връз-
ката й с бизнеса. Когато общинската 
администрация работи ръка за ръка с 
частните инвеститори се създават нови 
работни места”, каза кметът на община 
„Родопи” Павел Михайлов. 
Павел Михалов и заместникът му Вла-
димир Маринов, заедно с инвеститори-
те в лицето на Васил Тасев направиха 
първа копка на новоизграждащата се 
база. 
Васил Тасев е управител на Мини ВЕЦ 
„Кадиево”, първият частен ВЕЦ в стра-
ната. Изграждането на съоръжението 
бе една от най-големите инвестиции на 
територията на община „Родопи” през 
2013 година.

Община РОДОПИ | 5

Павел Михайлов и заместникът му Владимир Маринов направиха 
първа копка на  новоизграждащата се база 

Кметът на община „Родопи“ на проверка в село 
Белащица след граждански сигнали

Проверка на три сигнала в село 
Белащица извърши лично 
кметът на община „Родопи” 
Павел Михайлов. Той беше 

придружаван от заместника си Вла-
димир Маринов и екип от експерти в 
общината.
Заедно със специалистите кметът и 
заместникът му направиха обход на 
улица „Перуника” в селото. Отсечката 
свързва близо 80 семейства с главно-
то трасе на Белащица. На място хора-
та споделиха своите притеснения. Те 
обясниха, че чакълираното трасе е 
единственият път, по който могат да 
стигнат до домовете си. 
В момента половината от улицата е 
завзета от частни имоти, има изграде-
ни огради, а част от трасето се е пре-
върнало в овощна градина. Хората се 
опасявят, че ако не се вземат мерки , 
скоро пътят може да бъде преграден и 
достъпът през него напълно спрян. 
„Разпоредил съм незабавно цялата от-
сечка да бъде заснета и да се маркират 
границите на улицата. Собствениците, 
чиито имоти влизат в уличната регула-

община „Родопи” е предвидила около 
100 хиляди лева, но средствата няма да 
са достатъчни за цялостното справяне 
със ситуацията. Затова на специално 
събрание кметът Павел Михайлов, за-
местник-кметът Владимир Маринов и 
специалисти от строителния отдел на 
общината ще обяснят вариантите, за да 
се стигне до добър край за хората.
Трайно решение ще търси община 
„Родопи” и за ремонт на канал, чиито 
води се изливат в дворовете на десетки 
къщи в селото. Мястото е най-ниската 
точка на Белащица и при всеки дъжд 
водите от отводнителната шахта на 
пътното платно наводняват околните 
имоти. Хората са принудени да правят 
допълнителни прегради, за да спират 
водата. 
„Наклонът е голям, а натрупаните на-
носи допълнително запушват канала. 
Затова съм наредил специалисти да за-
снемат отводнителното съоръжение, за 
да се проследи неговата проводимост. 
След като получим резултатите ще тър-
сим решение”, обясни кметът Павел Ми-
хайлов. 

ция ще бъдат принудени да премахнат 
постройките”, категорично изрази по-
зиция кметът Павел Михайлов.
Проблем със септична яма, която от 
години наводнява дворовете и къ-

щите на 50 домакинства предизвика 
спешна среща между ръководството 
на община „Родопи” и потърпевшите. 
За разрешаването на проблема трасето 
трябва да бъде прокопано. За тази цел 
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С венци и цветя почетоха Трети март 
в община „Родопи”

Стотици жители на община „Ро-
допи” почетоха с цветя празни-
ка Трети март. Деца и възраст-
ни хора носеха трибагреника 

и се поздравяваха за празника. 
Националното знаме беше издигнато 
във всички 21 населени места в общи-
ната. 
„Трети март е денят на рождението на 
съвременна България, за която преди 
142 години хиляди български опълче-
нци, руснаци, украинци, молдовци, ру-
мънци, сърби, естонци, финландци са 
повярвали, че трябва да бъдем свобод-
ни”, произнесе в словото си кметът на 
общината Павел Михайлов и допълни 
малко известни факти, свързани с исто-
рическата дата. Заедно с жители на село 
Цалапица той се поклони пред паметта 
на руските войни, загинали в местност-
та „Каламица”, община Родопи.
Честванията на лобното място, където 
се е състояла една от най-големите ос-
вободителни битки започнаха с пани-
хида и молебен за благоденствието на 
свободна България. 
„На днешния ден преди 142 години Бъл-
гария възкръсва. Трябва да помним! 
Това е наш дълг. Да знаем, че свободата и 
справедливостта не са ни дадени даром. 
Те се извоюват и ние трябва да се борим 
за това да ги запазим. Защото човек без 
памет е по-беден душевно от човек без 
бъдеще”, каза пред десетките жители, 
които се включиха в церемонията кме-
тът на Цалапица Ивайло Данаилов. 
Пред мемориала на руските войници 
в местността „Каламица” кметът на об-
щина „Родопи” поднесе венец, а десетки 

Осветиха кръст и знаме на Националния 
празник в село Цалапица

кмет на най-голямата селска община- 
„Ропопи”.  Героите от Руско-турската ос-
вободителна война почетоха и в село 
Брестник. Пред паметника - костница 
на загиналите в боевете бе отслуже-
на панихида. В знак на признателност 
пред паметника на Освободителите на 
България беше поднесен венец от Вла-
димир Маринов – заместник-кмет на 
община „Родопи”.
„Преди 142 години в историята на 
България една дата става синоним на 
святата дума Свобода. Тази дума веко-
ве наред е раждала герои, мъченици 
и будители, които със слово и меч са 
творили историята. Трети март заслу-
жава да бъде нашият, българският Ден 
на благодарността. Защото тази дата 
е онази отметка в календара, заради 
която днес сме свободна европейска 
държава с ценности и история”, каза 
Владимир Маринов. 
Заместник-кметът на община „Родопи” 
присъства на тържествата и в родоп-
ското село Крумово. 

Кметът на община „Родопи“ Павел Михайлов, неговият 
заместник и над 1000 участника гониха злите сили в Първенец

Над 1000 участници гониха 
злите сили, наричаха за 
здраве и берекет и радва-
ха публиката на фестивала 

на кукерските и маскарадните игри „ 
Сирница” в родопското село Първе-
нец. Десетвековната традиция събра 
пазители на изконния обичай от цяла-
та страна. Центърът на селото бе сце-
на за изява на шумни и пъстри кукери. 
Групите дефилираха от ранни зори, 
като не подминаха къща в Първенец. 
Кукерският празник премина сред 
чудния звън на хлопки и чанове.
Кметът на община „Родопи” Павел 
Михайлов се включи в кукерското 
дефиле с пожеланието, че традиция-
та ще продължи, че българският бит 
и обичаи ще се съхранят за идните 
поколения, а фестивалът ще събира 
и ще радва всяка година на празника 
Сирни Заговезни многохилядна пуб-
лика. 
Неговият заместник Владимир Ма-
ринов пък сподели, че традиционно 

шествие се включиха и участници от 
Перник. Жители и гости на с. Първе-
нец се насладиха на този жизнера-
достен и самобитен празник, съчетал 
в едно костюм, танц и музика.

идва на карнава „Сирница” в Първенец, 
но тази година за първи път гостува от 
позицията на ръководител на община 
„Родопи”. 
Тазгодишното издание на фестивала 

събра хиляди, дошли да видят дефиле-
то на страховити и весели кукери, ба-
бугери, мечкари, станчинари, чауши, 
бабички, старци. 
За първи път в колоритното кукерско 

почетоха паметта на героите с едноми-
нутно мълчание. 
Тържественото честване на Освобож-
дението в Цалапица продължи с нова 
патриотична инициатива. 20-метров 
пилон, издигащ националния трибаг-
реник и носещ на върха си символа на 
християнството – кръста, беше осветен 
в присъствието на кметовете на общи-
на „Родопи” Павел Михайлов и на село 
Цалапица Ивайло Данаилов. 
За пета поредна година, по повод наци-
оналния празник на България, в Цала-
пица организират и флашмоб под над-
слов „Пробуждане с хоро”. Началото на 
мащабната патриотична проява беше 

дадено с пукот на пушки, а многоре-
довото хоро поведе Павел Михайлов, 
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Спасяват музейната сбирка в родопското село 
Бойково с общински средства, в Дедово 

посрещнаха кмет за първи път от десетилетие

Етнографската музейна сбирка в 
село Бойково може да бъде уни-
щожена, ако спешно не се от-
пуснат средства за закупуване 

на влагоабсорбатор. Помещението се 
намира в сградата на читалище „Здра-
вец” и от години се нуждае от професи-
онален уред срещу влага и мухал. Вода-
та се е просмукала по стените и пода и 
заплашва да съсипе богатата колекция 
от дрехи и предмети, показващи бита 
на бойковци през годините. Нуждата от 
помощ споделиха хората пред кмета на 
община „Родопи” Павел Михайлов. Той, 
заедно със своя заместник Владимир 
Маринов, бяха гости на традиционни-
те кукерски празници в село Бойково. 
Двамата се включиха в народното весе-
лие, което се провежда всяка година на 
празника Местни заговезни.
Кметът Павел Михайлов обеща, че 
предложението ще бъде внесено за 
обсъждане пред Общински съвет „Ро-
допи” и ще бъдат отпуснати пари за 
закупуване на уреда. А изпълнението 
възложи на кмета на селото Иван Па-
чеджиев. 
Вековната традиция на Кукеровден в 
Бойково посрещна стотици. Възраст-
ните – за да си спомнят младините и 
участието в празника и да предадат 
традицията на следващото поколение, 
младите – за да се забавляват и да при-
емат това, което им е мило и драго.
За да прогонят злите сили от къщите на 
своите съселяни, своите хлопки разлю-
лаха и кукерите от село Дедово. 
„Този ден е показателен за село Дедово. 
За първи път от десетилетия ние полу-
чаваме уважение от кмет и заместник-
кмет на община „Родопи”. С тези думи 
посрещнаха местните кмета Павел 
Михайлов и заместник-кмета Влади-
мир Маринов. „До момента кмет не е 

Вековната традиция на Кукеровден в Бойково събра стотици

стъпвал в селото, а на такъв празник, 
какъвто за дедовци е кукерския събор 
за нас е изключително важно вашето 
присъствие и уважение”, подчертаха 
хората и заръчаха на двамата ръково-
дители на община „Родопи” да спазват 
традицията да са близо до хората и тех-
ните проблеми.
Кметският наместник Иван Арамазов 
поздрави жителите и гостите на мал-

кото родопско село с първия празник, 
предвестник на пролетта. С вълнение и 
радост се обърна към хората и градо-
началникът на общината Павел Михай-
лов. „Щастлив съм да съм тук днес с вас. 
Вие показвате, че изконните дедовски 
кукерски традиции се пазят и предават 
от поколение на поколение”, каза Ми-
хайлов и заедно със заместник-кмета 
на община „Родопи” Владимир Маринов 

се включиха във всеобщата веселба, 
като поведоха пъстрото многоредово 
хоро. 
На свечеряване, горяща 3-метрова купa 
хвойна озари площада, а дедовци си 
пожелаха чрез огъня, символ на свет-
лина и сила да прогонят злите сили и 
студа и да привлекат здравето, плодо-
родието, добродетелността и благотво-
рителността. 
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Павел Михайлов заряза лозите в село Брестовица, 
връща традицията на Дионисиевите празници

Община „Родопи” отпразнува 
Трифон Зарезан по стара 
традиция. С тъпан, хора и 
руйно вино зарязаха лозята 

в село Брестовица.
Кметът на общината Павел Михайлов, 
заместникът му Владимир Маринов и 
кметът на с. Брестовица Любен Радев 
хванаха лозарската ножица, за да спа-
зят българския обичай и ритуално на-
газиха лозята в масива „Бяло поле” край 
селото. 
„В предизборната си програма обещах, 
че ако стана кмет ще върна една забраве-
на традиция в община „Родопи” – Диони-
сиевите празници. Още тази година ще 
възродим тържествата, които ще започ-
нат именно от столицата на виното – село 
Брестовица”, каза в обръщението си към 
брестовичани кметът Павел Михайлов. 
Той припомни, че Дионисиевите празни-
ци, които са посветени на младото вино, 
се провеждат в началото на месец де-
кември и пожела на всички плодородна 
и благодатна година.
Кметът на община „Родопи” Павел Ми-
хайлов и заместник-кметът Владимир 
Маринов бяха специални гости на праз-
ника Трифон Зарезан в село Брестови-
ца. Тържеството започна с литургия в 
храма „Св. Тодор Тирон“. 

След официалното 
откриване с хоругви и 
шествие местните лоза-
ри и винари се отпра-
виха към местността 
„Бяло поле“, където бе 
отслужен водосвет и 
ритуално бяха зарязани 
лозята. 

„Село Брестовица е пример за това, че 
традицията и модерните технологии в 
производството на вино вървят ръка за 

4000, гр. Пловдив, обл. Пловдив, ул. „Софроний Врачански” №1А
032/604 100,  032/638 289
municipality_rodopi@abv.bg
www.rodopi-bg.org

ръка. С ритуала на Трифон Зарезан се 
слага началото на стопанската година. 
Пожелавам много плодородие и богата 
реколта”, каза в приветствието си кме-
тът на Брестовица Любен Радев. 
Най-сладката част от празника Три-
фон Зарезан, отново както повелява 
традицията, е веселието. Затова след 
водосвета за здраве, отслужен от отец 
Данаил и ритуалното зарязване на ло-
зето хората се отправиха към площада, 
където се печаха сочни мезета и се раз-
ливаше червено вино.

Уважаеми съграждани, 

Светът и страната ни са из-
правени пред тежко социал-
но-икономическо изпитание. 

Основната задача сега е да се огра-
ничи разпространението на опас-
ния коронавирус. 
Борбата за справяне с пандемията 
наложи извънредни мерки и ограни-
чения за гражданите и бизнеса. 
В този момент, всеки от нас тряб-
ва да бъде отговорен към себе си и 
близките си. Сега е време за соли-
дарност, съпричастност, смире-
ние и самодисциплина.
Нека бъдем разумни, за да останем 
здрави! Апелирам за проява на висо-
ко гражданско съзнание, разбиране 
и спазване на всички препоръки на 
Кризисния щаб. 
С цел, да запазим здрави хората, 
настоявам да ограничите социал-
ните си контакти и пътувания до 
минимум. 
Призовавам всички, които са се за-
върнали или предстои да се завър-
нат от страни с доказани случаи 
на заразени с COVID-19, да спазват 
стриктно 14-дневната карантина, 

Пазете се и бъдете здрави! БОГ ДА ПАЗИ БЪЛГАРИЯ!

защото това е начинът за положи-
телния изход от кризата.
Обръщам се към възрастното на-
селение в нашата община, което 
се оказва и най-уязвимо към тази 
опасна зараза. Дайте си ясна смет-
ка, че разходката и общуването с 
приятели днес, може да се окаже 
безразсъдство утре.
В тежката ситуация, в която се 
намираме, безотговорността на 
един човек може да коства живота 
на много хора. 
Нека вирусът не ни плаши, не ни е 
парализирал, но трябва да бъдем 
по-отговорни!
Вярвам, че с общи усилия, търпение 
и кураж, ще успеем да излезем от 
тази кризисна ситуация! 


