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Стотици семейства ще бъдат 
присъединени към канали-
зационната мрежа на квартал 
„Терасите” в село Първенец 

след приключване на втория етап от 
проекта за изграждане на колекторна 
система за отводняване и канализа-
ция. 
Със символична първа копка кметът на 
община „Родопи” Павел Михайлов даде 
старт на проекта, който предвижда по-
лагане на PVC- тръби, изграждане на бе-
тонови шахти и отводнителна система. 

Десетилетен проблем в община 
„Родопи“ на път да бъде решен 

Изграждането на мрежата започва от 
улица „Шипка” и ще премине през ули-
ците „Плиска”, „Трапезица”, „Оборище” 
и пътя за село Марково. Новата кана-
лизационна мрежа е с дължина близо 
3 километра. Изпълнител на проекта е 
софийската фирма „Актив билдинг”, 
а инвестицията е за 1.1 милион лева. 
Средствата са отпуснати безвъзмезд-
но от Предприятието за управление 
на дейностите по опазване на околната 
среда /ПУДООС/. Срокът за изпълнение 
е 193 дни. 

Детските градини и ясли в община 
„Родопи“ отварят на 1 юни

Детските заведения на терито-
рията на община „Родопи” ще 
отворят на първи юни при раз-

писани строги мерки за организира-
не на дейсността им. Кметът на общи-
ната Павел Михайлов проведе среща 
с директорите на детските градини, 
на която беше обсъдена готовността 
за работа в условията на извънредна-
та епидемична обстановка.
Дотогава директорите на детските гра-
дини и ясли трябва да подготвят заве-
денията, като спазват разпоредбите в 
заповедта на здравния министър за 
възстановяне на приема на децата. 
Всяко детско заведение ще бъде 
снабдено с препарати за дезинфек-
ция на спиртна основа и почистващи 
материали за децата и служителите, 
като видът им ще бъде съобразен с 
указанията на Регионалната здрав-
на инспекция. За намаляване риска 
за здравето на персонала, ще бъдат 
осигурени всички необходими лични 
предпазни средства. Ще бъдат разда-
дени шлемове и маски за многократна 
употреба за персона и медицинските 
сестри, а от бюджета на общината ще 
се отпуснат средства за закупуване на 
дистанционни термометри.
„Даваме си разумен срок преди отно-
во да отворим детските заведения”, 
коментира заместник-кметът на об-
щина „Родопи” Владимир Маринов. 
Той обясни, че директорите трябва да 
имат време, за да подновят заявките 

си за доставка на хранителни проду-
кти, да почистят и дезинфекцират по-
мещенията преди отново да започнат 
да приемат децата. 
В този срок трябва да приключат и 
всички ремонти в градините. Дирек-
торите споделиха, че при проведена 
анкета с родители за готовност да 
пуснат децата си на детска градина, 
очакваният брой деца в групите е 
между 10 и 12.
Родителите ще трябва еднократно да 
подадат декларация, с която да зая-
вят, че гарантират за доброто здра-
вословно състояние на детето, което 
доброволно тръгва на детска градина. 
Хронично болните деца и децата със 
специални образователни потребно-
сти могат да посещават детските заве-
дения след предварителна консулта-
ция и бележка от личния им лекар.
Подготовката и възстанояването на 
заниманията с деца ще бъде разпоре-
дена със заповед на кмета на община 
„Родопи” Павел Михайлов.
12 на брой са детските градини на 
територията на общината, като в тях 
работят 227 души персонал. 

„За някои от вас това е един дълго ча-
кан момент. Парите за този проект бяха 
отпуснати преди години. Нямам обяс-
нение защо вече 8 години този проект 
се бави и парите не бяха усвоени. Това е 
изключително дълъг период. Радвам се, 
че веднага след като встъпихме в длъж-
ност, успяхме да рестартираме проекта 
и само за половин година задвижихме 
нещата и съвсем скоро канализация-
та ще е факт“, обясни Павел Михайлов 
пред няколкото десетките жители, ко-
ито бяха дошли на събитието. 
Той благодари на екипа, с който работи 
в лицето на заместник-кмета Владимир 
Маринов, председателя на ОбС „Родо-
пи” Георги Цанков и кмета на село Пър-
венец Ренета Плевнелиева. 
„Между нас разбирателството е изклю-
чително добро. Надявам се, така да 
продължим и през следващите четири 
години. С такъв сплотен и амбициозен 
екип предстоят още много поводи да се 
срещаме за откриване на нови обекти 
не само в село Първенец, но и във всич-
ки населени места от община „Родопи”. 
Хората аплодираха старта на работата, 
защото новата канализация ще реши 
дълго отлагания воден проблем на 
жителите на квартал „Терасите”. Зара-

ди слабата пропускливост на терена и 
голяма денивелация отвеждането на 
отпадните и дъждовни води в района 
е трудно. Сега, поради липсата на кана-
лизация, водата се стича към домовете 
на хората и наводнява дворовете им. 
 Освен канализацията на квартал „Тера-
сите”, предстои подмяна на водопро-
водната мрежа на още 6 улици в село-
то. Те ще бъдат асфалтирани и ще бъде 
положена нова тротоарна настилка. 
Това са улиците „Васил Коларов“, „Пе-
тър Берон“, „Пролет“, „Кубрат“, „Победа“ 
и „Христо Смирненски“.
100 хиляди лева в бюджета на общи-
ната са осигурени и за проектиране 
на нов мост на село Първенец. Кметът 
припомни, че екплоатационният срок 
на съоръжението изтича тази година, 
но за изграждане на нов мост ще се 
разчита на пари от държавата. 
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За изграждане на добра инфра-
структура до емблематичния за 
община „Родопи” манастир „Све-
ти Георги Победоносец” се до-

говориха ръководството на общината 
и пловдивският митрополит Николай. 
На срещата с Негово Високопреосве-
щенство в митрополията беше замест-
ник-кметът Владимир Маринов, заедно 
с лидера на политическа партия АБВ 
Румен Петков. Румен Петков засвиде-
телства пълна подкрепа към огромната 
отговорност, която партия АБВ пое по 
време на кампанията в надпреварата 
за кмет на общината, работата, която е 
свършена до този момент и задачите, 
които трябва да бъдат решени през 
следващите четири години. 
Тази година манастирът в Белащица 
чества 1000 години от своето основа-
ване. По повод на юбилея в бюджета на 
община „Родопи” са осигурени средства 
за ремонт на пътя до Светата обител и 
изграждане на паркинг в района. 
„Манастир „Свети Георги Победоносец” 
в село Белащица е съграден е от осле-
пените Самуилови войни през 1020 
година, което го прави с 63 години по 
стар от Бачковския манастир. За съжа-
ление после е бил опожарен и наново 
изграден. Днес той е женски манастир 
и е единствен в Община „Родопи”. Мяс-
тото привлича туристи с богата история 
и с гостоприемство, затова нашата за-
дача е да създадем условия и да пре-

Община „Родопи“ получи благословията на Пловдивската 
митрополия за ремонт на два емблематични  обекта

След среща между зам.-кмета Владимир Маринов и митрополит Николай

възстановяване на покрива и укрепва-
не на конструкцията. 
„По време на моя мандат община „Родо-
пи” ще положи усилия в подпомагането 
и възстановяването на православните 
храмове”, каза кметът на община „Родо-
пи” Павел Михайлов. 
Ръководството на община „Родопи” в 
лицето на заместник-кметът Владимир 
Маринов и Пловдивската митрополия 

се договориха за добро сътрудничест-
во и взаимна подкрепа. 
„Искрено съм благодарен на желанието 
ви да получите благословията на Све-
тата Българска Православна Църква. 
Това говори за вашето християнско и 
родолюбиво съзнание. Вие сте вярва-
щи хора и аз със спокойна архиерейска 
съвест ви благославям да успеете. По-
казвате се пред мен като труженици на 
доброто, мира и любовта”, каза Негово 
Високопреосвещенство. Той пожела да 
вижда хората, застанали на отговорни 
позиции не като властници, а като до-
бри христолюбиви управници. 
Като си благодариха взаимно за добра-
та воля и взаимодействието в усилия-
та на двете институции за благото на 
община „Родопи” и нейните граждани, 
двете страни изразиха желание и ре-
шимост за още по-активно сътрудни-
чество занапред. В знак на подкрепа 
председателят на ПП АБВ Румен Петков 
подари на митропит Николай патрио-
тичен календар и три книги, разказва-
щи за големите дарители , свързани с 
основаването на Българската академия 
на науките. Петков обясни, че един от 
най-големите благодетели на БАН е из-
тъкнатият държавник и дългогодишен 
председател на Академията Иван Ев-
стратиев Гешов, родом от Пловдив.  
„С Божията помощ на добър час и бла-
гословен успех”, с тези думи завърши 
митрополитското благословение.

Община „Родопи” ще търси наме-
сата на държавата за решаване 
на проблема със застрашения 

от срутване храм „Св. Св. Константин и 
Елена” в село Първенец. 
От общината ще настояват спешно 
комисия от Министерството на кул-
турата да извърши оглед и да издаде 
необходимите предписания за укреп-
ване на рушащия се храм.
Кметът Павел Михайлов, заедо с ек-
перти от общината направиха оглед 
на църквата. Екипът ще  подготви 
писмо на основание на Закона за кул-
турното наследство, с което ще на-
стоява за извършване на пълно кон-
структивно обследване на сградата 
от специалисти и цялостна визия за 
нуждата от ремонт. Писмото ще бъде 
изпратено до ресорното ведомство в 
най-кратки срокове. 
„Получихме уверение от пловдив-
ската митрополия, че ще се погрижи 
ремонтът на този храм да се случи”, 

е направен никакъв ремонт и поло-
жението само се влошава. 
Строежът на Православен храм „Св.
св. Константин и Елена” е започнат 
през 1876 година, а 3 години по-къс-
но през 1879 г. църквата е осветена от 
Пловдивския митрополит Панарет.
От 1978 година църквата е обявена за 
паметник на културата от местно зна-
чение. В момента храмът има крещя-
ща нужда от ремонт и реставрация, 
за които са необходими значителни 
средства. За спасяване на свещената 
обител жителите на село Първенец 
вече са започнала и дарителска кам-
пания. Първите 1300 лева са събрани 
само за ден от разпродажба на марте-
ници в началото на миналия месец. 
В селото ще бъде създаден Инициа-
тивен комитет за възстановяване и 
съхраняване на на храм „Св. Св. Кон-
стантин и Елена” и ще бъде открита 
банкова сметка за набиране на сред-
ства за ремонта. 

Търсят средства за ремонт на църква – паметник на 
културата в родопското село Първенец

върнем една от най-ценните светини 
на община „Родопи” в обект за разви-
тие на религиозен туризъм”, коментира 
заместник-кметът Владимир Маринов. 
По време на визитата беше обсъдено 
и състоянието на храм „Свети Свети 
Константин и Елена” в село Първе-
нец. Църквата е православна, но е не 
е действаща, защото се нуждае от не-
отложен ремонт. Храмът има нужда от 

коментира кметът на общината Павел 
Михайлов. 
Състоянието на сградата е плачевно. 
Дървената покривна конструкция е 
прогнила и има опасност да се срути 

всеки момент. Опасни са и подпор-
ните колони, които също на места са 
разрушени. Мястото не е безопасно за 
хората, затова от години храмът стои 
заключен за миряните. До момента не 
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Кметът на Община „Родопи” Па-
вел Михайлов и неговият за-
местник Владимир Маринов 
поставиха началото на залеси-

телна акция в Цалапица, като лично за-
садиха част от 50 броя дръвчета – ясен 
, явор, черен дъб и специален парков 
вид, подходящ за използване от пчел-
ни ферми. Инициативата е на кмета на 
селото Ивайло Данаилов, а специално 
за събитието пристигнаха и народни-
те представители от Коалиция „БСП за 
България” д-р Георги Йорданов и Дими-
тър Аргиров. 
С лопати всички напълниха предва-
рително изкопаната дупка, след което 
трамбоваха мястото и го оформиха . 
„Идеята е да засадим 50 дървета и така 
да създадем зелена площ, която да се 
превърне в оживено място за отдих. 
Надявам се мястото да стане желано 
от жителите на селото. В Цалапица има 
много деца и млади хора, които ще 
го посещават”, обясни кметът Ивайло 
Данаилов. Вече са оформени паркови 
алеи, поставени са кошчета, а със сред-
ства от общинския бюджет ще бъде из-
градено осветление. 
Мястото е било изоставено повече от 
30 години. Само до преди няколко ме-
сеца площта от 6 декара била обрасла 
с бурени. Ивайло Данаилов, който е и 
най-младият кмет в община „Родопи” 

решил то да бъде разчистено и да се 
обособи като нова паркова зона в Ца-
лапица. 
Кметът на община „Родопи” определи 
инициативата като екологична, но и 
като човешка. „Когато сме последова-
телни, когато се грижим и даваме от 
себе си, тогава има смисъл и от нашия 
живот- да садиш дървета, да създаваш 

комфорт и уют”, коментира Павел Ми-
хайлов. 
Заместник-кметът Владимир Маринов 
смята, че подобни инициативи про-
вокират да бъдем по-активни, затова 
акциите по озеленява на парковете в 
населените места в общината ще про-
дължават. „ Ще се радвам, когато мина-
вате от време навреме оттук да ги поли-

вате тези дървета, защото засаждането 
е важно, но грижата след това е още по-
важна. Така че, разчитам на жителите на 
Цалапица. Надявам се, че след време 
това ще покаже, че ние действително 
сме един добър екип”, каза Владо Ма-
ринов. 
По време на залесителната акция две 
училища в община „Родопи” бяха изне-
надани с подарък. Учебните заведения 
в селата Цалапица и Ягодово получиха 
по един брой лаптоп за нуждите на въ-
веденото онлайн обучение. Техниката е 
дарение от Парламентарната група на 
„БСП за България” и беше връчена от 
депутата д-р Георги Йорданов. 
“Решихме в този труден момент за мно-
го семейства да инвестираме в наука и 
образование. Липсата на подходящи 
устройства е сериозен проблем в го-
ляма част от селата и в училищата с 
концентрация на уязвими групи. Това 
възпрепятства качественото обучение 
на децата, въпреки усилията на учители 
и образователни медиатори”, коменти-
ра д-р Йорданов. Той обясни, че в цяла-
та страна ще бъдат раздадени общо 44 
лаптопа на стойност 50 хиляди лева. 
Благороден жест към жителите на об-
щина „Родопи” направи и лидерът на 
партията Корнелия Нинова, която със 
собствени средства осигури подарък 
на 300 самотни и хора в нужда. 

Депутати и кметове засадиха 50 фиданки в село Цалапица, 
две училища в община „Родопи“ получиха дарение 

30 рози и други видове цвя-
та засадиха пред училище 
„Св. Св. Кирил и Методий” 

в село Кадиево. В пролетната акция 
по озеленяване се включиха с личен 
пример кметът на община „Родопи” 
Павел Михайлов и неговият замест-
ник Владимир Маринов. 
Цветните композиции ще украсят ця-
лата зелена площ върху тротоарната 
алея пред местното учебно заведе-
ние. 
„Така ще подобрим околното прос-
транство и ще възпитаваме децата 
си в красота и грижа за природата”, 
коментира инициативата Павел Ми-
хайлов. 
„Обещах, че ще направя Кадиево зе-
лено и цветно. И не ви подведох, каза 
Лиляна Петрова, кмет на селото. 
„Надявам се, че ще ги опазим и няма 
да позволим да бъдат унищожени”, 
призова и Владимир Маринов, за-
местник – кмет на община „Родопи”. 
Преди това тримата ръководители 
огледаха училището, което се нуж-
дае от спешен ремонт и саниране на 
сградата. Покривът тече, а мазилката 
от тавана пада и по чудо няма постра-

В окаяно състояние само преди вре-
ме е била и около 100-метрова от-
сечка от пътната инфраструктура на 
Кадиево. Иван Коритаров оправил 
улицата за своя сметка, като инвес-
тицията в момента възлиза на 25 хи-
ляди лева. Преди ремонта улицата се 
наводнявала при всеки дъжд, а вода-
та влизала в дворовете на хората. 
„Ключът за решаването на проблеми-
те е като работим заедно”, каза Иван 
Коритаров, който лично разходи кме-
тът и неговия заместник по вече ча-
кълираната отсечка. Той се ангажира 
да поеме и поддръжката на стадиона 
в Кадиево, както и зелените площи в 
двора на детската градина и учили-
щето и поиска общината да отпусне 
единствено средства за закупуване 
на техника за косене. 
„Хората имат идеи за това как да на-
правят селото си по-привлекателно 
за живеене. И са готови да съдействат 
за изпълнението им, което ме радва”, 
коментира Павел Михайлов. Кметът 
на „Родопи” и заместникът му Влади-
мир Маринов заявиха, че ще работят 
нуждите на хората да бъдат удовлет-
ворени. 

Кметът на община „Родопи” на посещение в село Кадиево, 
сади рози и инспектира улици

дали деца или персонал. Училището е 
средищно, в него учат 66 деца от трите 
населени места – Кадиево, Оризари и 
Златитрап. 
„Ще направим всичко възможно да 
включим учебното заведение по про-

грама за енергийна ефективност”, обе-
ща кметът Павел Михайлов. В бюджета 
на общината тази година за селото са 
заложени средства за ремонт на улица 
„Четвърта”, която е в много тежко състо-
яние, пари има и за здравната служба. 



ство”. Омъжена с две деца. Втори мандат 
общински съветник от Местна коалиция 
„БСП за България”.
„Основните ми приоритети, като общин-
ски съветник през настоящия мандат са 
свързани основно с разрешаването на 
проблемите, които срещат жителите на 
общината и на село Ягодово. А именно 
благоустрояване на улици и тротоари, 
подмяна на улично осветление, строеж 
и рехабилитация на детски и спортни 
площадки. Ще работя за подобряване и 
разширяване на комуналните услуги по 
сметосъбиране и почистване. Запазване 
на чисти вода, земя и въздух в населените 
места. Основна грижа на местната власт е 
добруването на хората, задоволяване на 
основните им потребност, грижа за уяз-
вимите групи – възрастни и хора в нерав-
ностойно положение. В работата си като 
общински съветник ще се ръководя и от 
поставените от жителите на общината въ-
проси, като ще стартирам срещи с тях по 
места. Уверена съм, че непосредственият 
контакт е в основата на добрата и успеш-
на местна власт. С грижа за хората!

Веска 
ВълчаноВа
Живея в село Пър-
венец, семейна съм. 
Имам висше иконо-
мическо образова-
ние със специал-
ност „Счетоводство 
и контрол“. С над 

35 години трудов стаж, като по-голяма 
част от трудовата ми дейност е минала 
в структурите на Община „Родопи”. От 
2018 година работя в МБАЛ „Централ 
Онко Хоспитал”. 
Общински съветник от ПП ГЕРБ.

Галина 
ВълеВа 
Родена съм 11.04 
1953 година в град 
Кричим. От 1971 го-
дина съм омъжена в 
село Устина, Общи-
на „Родопи”. Завър-
шила съм средно 

специално образование в Икономически 
техниникум „В.Левски” – гр. Пловдив.
От 1975 г. до 2013 г. съм работила като 
главен специалист в системата на ТП на 
НОИ, Отдел „Пенсии”. Вече съм пенсио-
нер. Общински съветник в мандат 2015-
2019 г., като от 14.06.2017 г. 06.11.2019 г. 
бях председател на ОбС „Родопи”. 
„Приоритетите, за които ще работя като 
общински съветник от ПП ГЕРБ е спечел-
ване доверието на избирателите си! Ще 
работя за доброто развитие на Община 
„РОДОПИ” и интересите на населението 
на общината. За пълна прозрачност в уп-
равлението!

Георги 
КръстеВ
Роден на 02.11.1955 
година. Семеен съм, 
с едно дете. Завър-
шил съм Техникум 
по Механотехника 
в гр.Пловдив и ТУ 

сия по законност и член на Постоянна-
та комисия по социална политика към 
общинския съвет. Адвокат по професия, 
вписана в Адвокатска колегия – Пловдив. 
Магистър по право. Завършила висше об-
разование специалност „Право“ в Софий-
ски университет „Св. Климент Охридски“. 
Живея в с. Брестовица, община „Родопи“, 
област Пловдив. Общински съветник от 
ПП ГЕРБ.
„Ще работя в интерес на гражданите на 
община „Родопи”. Това е клетвата, която 
полага всеки един общински съветник, 
когато встъпи в длъжност. Аз съм четвър-
ти мандат общински съветник, вече де-
сет години съм и заместник-председател 
на ОбС „Родопи”. Смятам, че до момента 
съм доказала, че именно постигането на 
добър живот за жителите на нашата об-
щина е било водещо в работата ми. За да 
се задържи човек по-дълго в политиката 
трябва да бъде преди всичко отзивчив, 
човечен и съпричастен към проблемите 
на хората. Както досега, така и занапред 
ще следвам това свое верую”.

Величка 
стоичКоВа
Живея в село Бела-
щица. Завършила 
съм средно специ-
ално образование 
в Обувен техникум 
– София. Трудовият 
ми стаж е свързан с 

частния сектор. От няколко години съм 
служител в православната църква в село 
Белащица, като клисар. Общински съвет-
ник от квотата на ПП ГЕРБ
„Човек трябва да се доказва непрекъсна-
то в работата си. Видяла съм го, изпитала 
съм го на гърба си. Но пак ще работя ак-
тивно и постоянно. Водещо в дейността 
ми ще бъде интересът на хората, като 
искам да достигнем и до най-дребните 
проблеми на хората.”

Венцислав 
ДзиВКоВ
На 41 години съм, 
семеен с две деца. 
Имам средно спе-
циално техническо 
образование. 11 
години съм строи-
телен техник в път-

но-строителна компания.
Работил съм като инвеститорски контрол 
(надзор) в „Пътно строителство” – община 
Родопи. В момента съм началник в Отдел 
„Експедиции”. „През мандат 2019-2023 ще 
съсредоточа работата си в подобряване 
на инфраструктурата по населените мес-
та в нашата община и развитие на спорт-
ните дейности.”

Веселина 
МихайлоВа
Родена съм в с. 
Ягодово. Имам ви-
сше икономическо 
образование, спе-
циалност „Бизнес 
администрация” и 
магистърска сте-

пен „Финансов мениджмънт и счетовод-
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ГеорГи ЦанКоВ, 
Председател на Общински съвет „Ро-
допи“

ангел 
ДраГаноВ
Роден на 16.10.1958 
г. в гр. Пловдив. Жи-
тел съм на село Кру-
мово. Основното си 
образование съм 
завършил в Сред-
но спортно учили-

ще „В. Левски“. Имам средно техническо 
образование в Професионална гимназия 
по електротехника и електроника. 
Работя на „Аерогара Пловдив“ – Летище 
Крумово – ръководство на въздушното 
движение. Общински съветник в Община 
„Родопи” за трети пореден мандат. Общин-
ски съветник от квотата на ГЕРБ, мандат 
2019 – 2023 г.
„След като в предишните два мандата ус-
пяхме да изведем Общината от незавидно-
то финансово състояние и я стабилизирах-
ме в това отношение, в сегашния мандат 
приоритетно ще работя за подобряване на 
качеството на живот на жителите от Общи-
на” Родопи” - комунални услуги, транспорт, 
бизнес климат, здравеопазване, образова-
ние, административни услуги.
Ще съм удовлетворен, ако до края на ман-
дата успеем да се сдобием с нова админи-
стративна сграда, която да бъде на тери-
торията на Община „Родопи”, възможно 
най-близо до жителите от нашите населени 
места, с удобни паркинг, зали и офиси”.

ангел 
рахоВ
Роден на 01.07.1986 
година в гр. Плов-
див. Завършил 
средното си об-
разование в ПГМТ 
„Проф. Цветан Ла-
заров”. Бакалавър 

по счетоводство и контрол в Европейски 
Колеж по Икономика и Администрация 
гр. Пловдив. Магистър по Финанси и 
банкова дейност от Варненски свобо-
ден Университет. От 2017г. работи като 
Инспектор по Приходите, Дирекция „Кон-
трол”, отдел „Ревизии” при ТД на НАП гр. 
Пловдив. Семеен с едно дете.
Общински съветник от Местна коалиция 
Движение ЗАЕДНО за промяна
 „Общински съветник съм втори мандат, 
издигнат от ДБГ, в листата за общински 
съветници на „Коалиция заедно за про-
мяната”. Аз съм човек, твърдо решен да 
работи за благото на обществото, зато-

ва като основен приоритет през мандат 
2019 - 2023година, ще се посветя, на пър-
во място, на Кауза „Марково“. Няма да 
пестя енергия и сили и ще работя за по-
добрия живот на хората и благоустроява-
нето на селищата в Община „Родопи”.

Боряна 
БръзКоВа
Родена на 08.04.1965 
година в село Цала-
пица. Зазавършила 
съм „Управление и 
финанси на търго-
вията” и съм рабо-
тила в родното си 

място като счетоводител и финансист. 
Била съм кмет на село Цалапица.
Общински съветник в Община „Родопи” 
от Местна коалиция „БСП за България”
„Приоритет в работата ми ще бъде да 
подкрепям всяко едно решение, свърза-
но с подобряване на инфраструктурата 
по населените места в община „Родопи”. 
Част от предложенията, които ще защи-
тавам са за увеличаване на зелените 
площи в нашите села. Избрана съм като 
общински съветник от село Цалапица, но 
усилията ми ще бъдат насочени към бла-
гоустрояване на всички населени места. 
Вярвам, че след четири години ще видим 
една по – подредена община и хора, кои-
то се радват на по-добър живот”.

Бюлент
ШаКир
Роден съм през 
1991 година в град 
Асеновград. Живея 
в село Устина.Имам 
магистърско обра-
зование - Факултет 
по икономически и 

социални науки в ПУ „П. Хилендарски”.
Втори мандат общински съветник, 
член на ПК по законност, норматив-
на уредба, контрол по изпълнение на 
решенията,следприватизационне кон-
трол и местно самоуправление; ПК по 
устройство на територията, селища и 
пътна мрежа и благоустрояване; ПК по 
образование, култура, вероизповедание, 
наименования, работа с деца, младежки 
дейности и спорт. 
Основните ми приоритети и през този 
мандат е диалог и прака връзка с граж-
даните, съчетани с отговорност при 
взимане на решенията, осигуряване на 
равен шанс, подобряване качеството на 
общинските услуги. Ще работя за опазва-
не на околната среда и подобряванен на 
инфраструктурата, създане на условия за 
партниране с НПО, подкрепа на полезни 
за гражданите предприемачески иници-
ативи. Това са само част от приоритетите 
ми, по които най-отговорно възнамеря-
вам да работя!.

Валентина 
хаДжиеВа
Заместник-пред-
седател на Общин-
ски съвет „Родопи“ 
– област Пловдив, 
председател на 
Постоянната коми-

 Общински съвет „Родопи“



тираните сметища, които се образуват на 
територията на цялото землище на об-
щината. Предстои промяна в Наредбата 
за екологията, която ще даде повече пра-
вомощения на кметовете на селата.  
 От 20 години съм в обществения живот 
на община „Родопи”, знам кои са основ-
ните задачи, с които трябва да се спра-
вим, имам натрупан опит и се нядявам 
да успеем. В работата си винаги съм се 
водил от мотото, че проблемите на хо-
рата са наше задължение. И призовавам: 
„Пазете природата”!

Кера 
тоШеВа 
Общински съвет-
ник от МК „БСП за 
България“. Член 
на ПК „Бюджет и 
финанси”, ПК „Со-
циални дейности 
и здравеопазване” 

и  ПК „Образование и култура”. От  село 
Браниполе съм. Семейна, многодетна 
майка на три деца.
Работя като счетоводител в ВПК „Брани 
поле“ – с. Браниполе. Председател на НЧ 
„Н.Й.Вапцаров-1920 г.“ – с. Браниполе. 
Председател на Тракийско дружество 
„Памет“ – с. Браниполе. Общински съ-
ветник в мандат 2011-2015 г.
Основен приоритет в настоящият ми 
мандат е изграждането на нова детска 
градина в с.Браниполе. 
Ще работя активно за подобряване на 
инфраструктурата в населените места от 
Община „Родопи”, за облагородяване на 
територията им, за изграждане на детски 
и спортни площадки във всяко едно на-
селено място. Ще бъда гарант на общест-
вения интерес при изразходване на бю-
джетните средства- създаване на условия 
за модерно, достъпно и качествено обра-
зование и възпитание в училищата и дет-
ските градини;разширяване дейността и 
обхвата на социален патронаж и детски 
кухни; възстановяване на традиционни 
фестивали и празници, подпомагане на 
дейността на читалищата и осигуряване 
на финансиране за събитията, включени 
в културния календар на Общината. За-
ставам за едно  прозрачно и ефективно 
управление на Общината.  

Кирил 
ГаВраилоВ 
Имам висше обра-
зование със специ-
алност „Машинен 
инженер”. Семеен 
съм с две деца. В 
момента работя в 
сферата на търго-

вията. Общински съветник от ПП ГЕРБ
„Ще работя за развитието на община 
„Родопи”. В този мандат нашата партия е 
в опозиция. Сега бъдещето на общината 
и разрешаването на проблемите зависи 
от управляващите. Но всяко предложе-
ние, което е в интерес на обществото и 
ще доведе до по-добър живот на хората 
ще бъде подкрепено от мен. Защото като 
общински въветник съм избран да пома-
гам на хората. Всеки един човек е важен 
и трябва да бъде чут”.

общински съветник към Общински съ-
вет Родопи, където участвах в работата 
на две от постоянните му комисии, а 
именно – ПК по Образование и ПК ТСУ. 
Натрупах знания и опит, свързани с функ-
ционирането на Общинския съвет и ра-
ботих за взимане на  решения в полза на 
жителите на Община Родопи. 
На местните избори през  2019 г. отново 
бях избрана за съветник в  мандат 2019-
2023 г. В този Общински съвет съм Зам.
председател на ПК Образование,член 
на  ПК ТСУ  и ПК по Европейска политика.  
Мисля, че ще съм от полза в комисиите, 
в които съм избрана, тъй като това са 
именно сферите, в които имам най-много 
познания на теория и на практика.

йордан 
БаКалоВ
Роден съм на 
11.02.1988 година. 
Имам висше ико-
номическо образо-
вание. Работя като 
Главен експерт  „Фи-
нанси и бюджет“ 

при Община „Марица“ . От село  Ягодово 
съм. Общински съветник от Местна коа-
лиция „Обединени земеделци”.
„Поставям няколко основни приорите-
та, които ще са водещи в работата ми по 
време на мандат 2019 – 2023: Изграждане 
и модернизация на инфраструктурата на 
общината, в т.ч. проектиране и изграж-
дане на водопроводна мрежа, цялостно 
асфалтиране на пътна мрежа, пълна под-
мяна на тротоарна настилка и осигуря-
ване на камери за видеонаблюдение на 
входно-изходните артерии и на възлови-
те кръстовища в населените места. Нуж-
но е подобряване на сметосъбирането, 
сметоизвозването и цялостната чистота 
на населените места, както и подмяна 
на амортизираните съдове за сметосъ-
биране.  Цялостна подмяна на уличното 
осветление във всички населени места 
на територията на общината, както и из-
граждане на нови детски градини и осно-
вен ремонт на съществуващите.
В населените места в общината е важно 
да се развива спортна и културна дейност 
и да се създадат по-благоприятни усло-
вия за бизнеса, който развива дейност на 
територията на общината. Подобряване 
качеството на административните услу-
ги, предлагани от общината.”

йордан 
БожКоВ
Роден съм на 12 юни 
1957 в село Ситово. 
Бивш военнослу-
жещ. В момента се 
занимавам с частен 
бизнес. Бил съм два 
мандата кмет на Си-

тово и два мандата общински съветник. 
В момента съм съветник от Земеделски 
съюз „Александър Стамболийси”, издиг-
нат от квотата на Гражданско движение 
– 681. В този мандат съм председател на 
комисията по екология в ОбС „Родопи”.
„Ще насоча усилията си в решаване на 
проблемите със сметосъбирането и 
сметоизването по селата и нерегламен-
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в гр. Русе – машинен инженер. Имам 40 
години трудов стаж, като две години като 
Секретар на Кметство в село Марково.
В момента съм Главен механик в ОП „Чис-
тота“ гр. Пловдив. Трети мандат общин-
ски съветник от ПП „ГЕРБ“.
„Община „Родопи“ се развива добре. На 
всички ни се иска това да бъде с по-бър-
зи темпове. Не искам да си преписвам ка-
квито и да е заслуги, но нямам основание 
да се срамувам от нито едно гласуване, в 
което съм участвал като съветник.
При така създалата се обстановка трябва 
да сме по-пестеливи в обещанията, тряб-
ва да се обединим около една дума и тя е 
– солидарност. Никога да не забравяме, че 
независимо от коя политическа сила сме, 
полагаме една и съща клетва, а тя е да ра-
ботим за благоденствието и просперитета 
на всички жители от Община Родопи.”

Георги 
МитреВ
Общински съветник 
от ПП ГЕРБ.

Гюлджан 
ДурМуШали
Родена на 14.12.1988 
г. в Пловдив. Омъже-
на, с две деца. Сту-
дент в Пловдивски 
Университет „Паи-
сий Хилендарски“, 
Факултет по иконо-

мика и социални науки по специалност „ 
Счетоводство”, като допълнително изуча-
вам „Протокол, Политология, Политики на 
ЕС” и „Международна финансова и бизнес 
история”. Сътрудник съм в малък и среден 
бизнес. Общински съветник от ДПС
„Това е първа моя кандидатура за общин-
ски съветник и разбира се първи мандат, 
като такъв. Като избран общински съвет-
ник от жителите на община „Родопи” при-
оритетите ми са да отговарям на очаква-
нията на моите избиратели във всичките 
им форми и аспекти. Ще работя в подкре-
па за развитие на човешките ресурси и 
подобряване качеството на живот в об-
щината, за нейното облагородяване, за 
да може тя да стане по-добро място за 
живеене. Ще подкрепям политиките за 
подобряване и поддържане на инфра-
структурата на общината – реконструк-
ция на водопровода и канализационната 
мрежа за нужните села. Ще положа уси-
лия за превличане на нови инвеститори, 
които ще осигурят работни места на же-
лаещите и търсещите работа. Обещавам 
подкрепа за развитие на културата, спор-
та и младежките дейности.”

Димитър 
талеВ
Роден съм през 
1950 година в с. Ца-
лапица. Завършил 
съм ПУ „Паисий Хи-
лендарски“, специ-
алност „Българска 
филология”. Рабо-

тил съм общо 24 години в системата на 
местното самоуправление и местната ад-
министрация. От тях 16 години в админи-
страцията – два мандата като секретар на 
кметство, един мандат като зам.-кмет.
Кмет на село Цалапица в периода 1995 
– 1999 година. Два мандата съм бил об-
щински съветник в Община „Родопи“ и в 
момента започвам третия си мандат като 
такъв от Местна коалиция “БСП за Бълга-
рия”.
„През всички години основният ми прио-
ритет е бил да работя така, че Община „Ро-
допи“ като цяло и с. Цалапица, като част от 
нея да бъдат добро, спокойно и привле-
кателно място за живеене. А това може да 
се постигне, ако общинските съветници, 
заедно с ръководството на администра-
цията съумеят да опазят и разширят об-
щинската собственост – особено публич-
ната. Това са училища, детски градини, 
читалища, здравни заведения, сгради на 
кметствата както и да изграждат модер-
на инфраструктура – улици, канализация 
и т.н. Но това, надявам се, не е само мой 
приоритет, но и на останалите колеги.  Що 
се отнася до личния ми ангажимент – това 
е безрезервната ми подкрепа към кмета 
на Цалапица Ивайло Данаилов – най-мла-
дият кмет на най-голямото село и негови-
те усилия да направи селото част от мо-
дерния цивилизован свят. Защото само за 
няколко месеца от началото на първия му 
мандат, той показа на своите избиратели, 
че след дълги години на безвремие село 
Цалапица ще има отново своя достоен за 
уважение кмет.

иван
стоилоВ
Местна коалиция 
Обединени земе-
делци.

илина
ВутоВа
Родена съм през 
1979 г. в с. Бресто-
вица. Завършила 
съм основното си 
образование в род-
ното ми село. След 
VII клас продължих 

образованието си в Средно художест-
вено училище за сценични кадри в гр. 
Пловдив, със специалност художествено 
осветление. Бакалавърската ми степен е 
от ПУ „Паисий Хилендарски“ – филиал 
гр. Смолян – български език и история, 
педагог. Във Великотърновския универ-
ситет съм защитила степен магистър 
– социално-икономическа география. 
Омъжена съм с едно дете. Към насто-
ящият момент работя в „Родопи 95“АД, 
с. Първенец.   
В периода 2006-2017г. работих като про-
гимназиален учител в ОУ „Христо Ботев“ 
с. Брестовица. Работата ми като учител и 
класен ръководител ме научи да работя 
в екип, а контактите ми с деца, родители 
и колеги ми помогна да видя от много 
различни страни социалния и общест-
вен живот. През мандат 2011-2015 г.  бях 

 Общински съвет „Родопи“



не“ и член на ПК „Европейска политика, 
стратегии, програми, сътрудничество с 
други общини, работа с НПО и МИГ, тури-
зъм“. Основните ми цели през този мандат 
са успешно да внедрим работещо елек-
тронно обслужване за населението, да 
изградим видеонаблюдение за по-голя-
ма сигурност на гражданите, да направим 
спортни и детски площадки с безплатен 
интернет във всяко населено място.”

Пламен 
КаБаКоВ
На 43 години съм. 
Семеен с две деца. 
По образование 
съм икономис.
 Кмет на село Мар-
ково в периода 
2015-2019 година.

Общински съветник от Земеделски съюз 
„Александър Стамболийски”
„Идеята на нашата група в общинския съ-
вет е да работим за благото и развитието 
на Община Родопи! Предизвикателствата 
в работата ми, като общински съветник е 
стремежът и целта, заедно да действаме 
и да превърнем проблемите и възмож-
ностите в реализирани дела.”

ренгинар 
МустафоВа
Родена съм на 4.03. 
1977 година. Живея 
в село Устина. При-
тежавам средно 
специално образо-
вание със специ-
алност лозаро –ви-

нарство. В момента работя в сферата на 
ресторантьорството, управител съм на ЕТ 
„Рея”. Общински съветник трети мандат, 
сега от Местна коалиция „БСП за Бълга-
рия”, издигната от квотата на ПП АБВ.
„Общинският съветник има изключително 
важна роля в местното самоуправление 
и аз благодаря на хората, които за поре-
ден път ми гласуваха доверие. Важното за 
мен не е дали ще бъда или не общински 
съветник, а каква работа съм свършила. И 
смятам, че хората оцениха желанието ми 
да помагам. Работата в община „Родопи” и 
в общинския съвет започна изключител-
но сериозно, независимо от тежката ико-
номическа, здравна и социална криза, в 
коята изпадна страната ни. Благодаря на 
кмета на община „Родопи” Павел Михай-
лов, на неговия заместник Владимир Ма-
ринов, на председателя на ОбС „Родопи” 
Георги Цанков за грижите, които полагат 
за всички кметове на населените места в 
общината. Смятам, че след четири годи-
ни всяко село на нашата община ще се 
гордее с промените, които ще осигурят 
по-добър начин на живот на хората. Ще 
работим, за да успеем.”

рефик 
МухтароВ
Роден съм в село 
Три могили, общи-
на Асеновград. За-
вършил съм висше 
образование в Ме-
дицински универ-
ситет – Пловдив. По 
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Красимир 
КиреВ    
Роден съм на 
07.08.1970 г. в село 
Цалапица, където 
все още живея. За-
вършил съм Меди-
цински университет 
Пловдив.

От 2000 година работя като общопракти-
куващ лекар в село Цалапица. Придобил 
съм специалност „Обща медицина”. Полз-
вам руски, немски и английски език.
„Дейността ми в Общинския съвет е на-
сочена към превръщане на община „Ро-
допи” в по-добро място за живеене, чрез 
изграждане и поддържане на инфрастук-
тура, жилища, доходи и заетост, екология 
и условия за работа и почивка – култура, 
спорт и туризъм.
Приоритетите ми са насочени основно 
към подобряване на инфрастуктурата, 
работа в сферата на образованието и 
здравеопазването. Като зам.-председа-
тел на комисията по здравеопазване и 
социална политика ще работя за осигу-
ряване на модерно, достъпно и качест-
вено здравеопазване.

Кремена 
ЦанКоВа
Р о д е н а  н а 
03.06.1975 в с. Брес-
товица. Неомъжена. 
Магистър в специ-
алности „Българска 
филология и етно-
логия“ и „Социална 

медиация и комуникация“ в ПУ „Паисий 
Хилендарски“. В периода 2004-2011 го-
дина съм работила като гл. експерт Ад-
министративно и правно обслужване на 
населението в Кметство – Брестовица. От 
2011 година съм служител на Философ-
ско-историческия факултет на Пловдив-
ския университет.
„Всеки един от общинските съветници 
трябва да има яснота за проблемите и 
усет към нуждите на гражданите, да знае, 
че времето му в политиката е кратко и че 
през периода си на овластяване работи 
и служи на тях с пълното съзнание, че 
когато си тръгне, трябва да е достойно!“.
Интересите ми за работа, в този мандат 
на ОбС „Родопи“, са свързани с образо-
вание, култура, спортни дейности и про-
ектна дейност.
Приоритети ми за работа като общински 
съветник включват: Територията на об-
щината ни да се превърне в привлека-
телно място за живеене и отглеждане на 
деца; Община „Родопи“ да бъде отворена 
към гражданите институция; Да има пуб-
личност и откритост при вземането на 
решения; Да се активизира гражданското 
общество за участие в управлението на 
общината по всички важни въпроси чрез 
обществени обсъждания, банки за идеи, 
обществени съвети; Откриване на нови 
възможности за оформяне на зони за от-
дих и спорт, на независима и младежка 
култура и насърчаването на културните 
дейности в публичното пространство. 
Изработване и популяризиране на кул-
турен календар с дейностите на Чита-
лищата и други сдружения от всички 21 

селища от общината. Модернизация на 
общинските детски градини и училища и 
повишаване на качеството на образова-
нието, което те дават с адекватен подбор 
на управленския и преподавателския 
състав в тях.

лидия 
ГиМиШеВа 
На 40 години, се-
мейна с две деца. 
Живея в село Бе-
лащица. Имам ико-
номическо обра-
зование, магистър 
по Международни 

Икономически Отношения. Професио-
налният ми опит е свързан с 7 години на 
длъжност Директор - Публични субекти 
в „Агенция за кредитен рейтниг и анализ”, 
с изготвени и връчени сертификати на 
над 60 общини в страната (включител-
но Родопи, Куклен, Пловдив, Първомай 
и Асеновград). В продължение на 2 год. 
Директор на дирекция в Областна адми-
нистрация Пловдив. Общински съветник 
в Община Родопи 2003-2007.
В този мандат от Местна коалиция Дви-
жение ЗАЕДНО за промяна.
„СТОП НА КАРИЕРИТЕ – това е основен 
приоритет на Движение ЗАЕДНО за Про-
мяната. Общината трябва да се развива в 
Земеделие и Туризъм. Вредни дейности 
като добива на инертни материали нямат 
място на нашата територия.
Публичност на информацията и про-
зрачно управление. Повишен достъп до 
публична информация на гражданите; 
Активно участие на гражданите в про-
цеса на взимане на решения в местната 
власт – насърчаване сдружаването на 
граждани и граждански организации, 
подпомагане дейността на инициатив-
ните комитети по селата, насърчаване 
на гражданите за участие в публични 
обсъждания и публични консултации 
с местната власт; Изготвяне на Общ Ус-
тройствен план на Общината; Децентра-
лизация – важно условие и гаранция за 
прозрачно управление; Определяне на 
бюджет за всяко село и предоставяне 
на кмета на кметството възможност да 
управлява средствата; Ясна методика за 
разпределяне на средствата в бюджета, 
обвързана с размера на внесените данъ-
ци от населението на конкретното село. 

николай 
ГачеВ
На 30 години съм и 
живея в село Крумо-
во. Завършил съм 
ПУ „Паисий Хилен-
дарски“ , бакалавър 
по Информатика и 
магистър по Меж-

дународна търговия. Владея Български, 
Руски и Английски език и няколко езика 
за програмиране. Занимавам се със стро-
ителство, а през част от свободното си 
време и с изработване на приложения за 
Смартфони. Общински съветник от Мест-
на коалиция „БСП за България”
„В Общински съвет „Родопи“ съм предсе-
дател на ПК „Устройство на територията, 
селищна и пътна мрежа и благоустроява-

време на професионалното си израстване 
имам придобити специалност по Невро-
логия и „Обща медицина”. От 20 години ра-
ботя като семеен лекар в село Брани поле. 
Общински съветник съм четвърти мандат, 
издигнат от ДПС. Председател на ПК по со-
циална политика и здравеопазване.
„Социалната тема е изключително чувст-
вителна, защото засяга най-уязвимата 
група на нашето общество. Затова се 
стремим да осигурим индивидуалната 
подкрепа, която може да получи един 
човек, за да се чувства пълноценно в 
обществото. Защото поради бедност 
има нужда да бъде подкрепен с парич-
ни средства или пък човек, който има 
нужда от истинска социална интеграция 
и социална подкрепа.
И през този мандат ще подпомагаме нуж-
даещите се жители на община „Родопи”. 
Знанията и опитът ще ми помогнат да 
допринеса за развитието и по-добрия 
живот в нашата община.”

христо 
сеДМаКоВ
в Роден 1965г. в 
гр. Пловдив, сред-
нотехническо об-
разование, работил 
в Пожарната  гр. 
Стамболийски, МВР 
гр. Стамболийски и 

Криминална Полиция  гр. Пловдив. Семе-
ен с две деца и два внука. Втори мандат 
общински съветник. „Приоритети ми са 
да продължа и надградя постигнатото до 
тук. 
Основно за с. Злати трап това е доизграж-
дането на Канализацията и отводняване-
то на центъра. Ще продължа да работя 
в насока за подмяна и подобряване на 
водопроводната мрежа. Честите аварии 
на ВиК и прекъсване на водоснабдяване 
на селото са факт. 
Подобряване на спортните бази /реша-
ване проблема с футболното игрище/. 
Предходният ми мандат, в който бях в 
политическа изолация, успяхме, с под-
крепата на колегите ми от „ФОРОР“ и 
групата общински съветници на „БСП“, да 
не се позволи, вместо футболно игрище, 
с.Злати трап да се сдобие със Завод за би-
оотпадъци. С изграждането на този завод 
Ръководството на Общината, в лицето на 
г-н Пламен Спасов, щеше да се похвали с 
400 000лв. инвестиции в с. Злати трап. А с. 
Злати трап щеше да се превърне завина-
ги в сметище на Община „Родопи“. 
Това, което се получи с терена за Пре-
чиствателна станция. Готовият проект и 
платените 26 800 лв. от данъкоплатците в 
Общината останаха в историята на с.Злати 
трап. А теренът, отреден за Пречиствател-
на станция е в списъка за обезщетение 
на правоимащите. Ако с. Злати трап през 
първия мандат на г-н Спасов имаше Об-
щински съветник, който иска да защитава 
интересите на селото без ангажираност 
към политически партии, това нямаше да 
е факт. Нямаше договора за футболното 
игрище, в който фирмата има задължение 
да изгради „Спортен терен – футболно иг-
рище“ за 40 000лв. и вложи в изграждане 
на инфраструктура 2 000 лв.също да оста-
не в историята на с. Злати трап. 
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Жителите на село Белащица 
и желаещи се включиха в 
акцията по почистването на 

най- емблематичното за селото мяс-
то – Чинаровата гора. Инициативта е 
организирана от кметството на Бела-
щица и кмета Костадин Николов.
 Екоакцията е по повод настъпване-
то на празника на духовността и про-
светата – 24 май. По традиция в Деня 
на славянската писменост и култура в 
селото се организира събор. Заради 
извънредната обстановка обаче, тази 
година той няма да се проведе. За да 
отбележат празника заедно хората в 
селото решиха да се включат активно 
в кампанията по почистване на бок-
луците от зеленото пространство, 
което е визитка за селото.  

„Кампанията за почистване, облагоро-
дяване и поддържане на чинаровата 
гора има за цел да обедини хората за 
чиста и зелена Белащица. Обичаме 
природата и живеем в хармония с нея. 
Да се борим за чиста околна среда в 
Белащица”, написаха организаторите 
и участниците в акцията. 
НЧ „Просвета” организира рабитил-
ница на открито за изработване на 
информационна табела за парка.

Екоакция в Белащица: Почистиха парк  „Чинаровата гора”

Кметът на община „Родопи” Па-
вел Михайлов и заместникът 
му Владимир Маринов дариха 
животно за трапезата на соци-

ално слабите хора в село Устина. Курба-
нът беше специално приготвен за здра-
вето и благоденствието на жителите на 
родопското село по случай двата праз-
ника – Денят на славянската писменост 
и свещения Рамазан Байрам, който тази 
година съвпада с датата 24 май. 
С аплодисменти и розов букет двамата 
ръководители бяха посрещнати в храм 
„Св. Св. Равноапостили Кирил и Мето-
дий” в село Устина. Там те запалиха свещ 
и се срещнаха с младите доброволци, 
които сами инициират благотворител-
ни акции в помощ на нуждаещи се. 
„С взаимна подкрепа ще направим така, 
че село Устина да просперира. Виждам, 
че в селото живеят млади хора, затова 
ще се постараем да създадем добри ус-
ловия, за да останат”, каза кметът Павел 
Михайлов. Той обясни, че тази година 
в бюджета на общината са заложени 
средства за цялостно саниране на дет-
ската градина в Устина. 
Местните споделиха, че в община „Ро-
допи” мюсюлманите и християните 

живеят в мир, спокойствие и разбира-
телство. И показаха уважението си един 
към друг, като заедно посетиха мюсюл-
манския храм в Устина. 
„Независимо от коя религия сме ние 
имаме нужда от празниците на духа. 

Нека да съхраним духа на разбирател-
ството, запазвайки дълбоките морални 
устои, милосърдието и човешките до-
бродетели”, подчерта заместник-кметът 
Владимир Маринов. Доброволци от 
двата етноса се включиха в разнасянето 

на курбана, а първите порции подне-
соха лично кметът Павел Михайлов и 
заместник-кметът Владимир Маринов. 
Преди това двамата ръководители на 
община „Родопи” бяха гости на праз-
ника и в село Цалапица. Денят на сла-
вянската писменост е особено тачен 
в най-голямото село в общината - Ца-
лапица. Празникът е посветен на една 
местна гозба, наречена „Цалапишка 
яхния”. Ястието се приготвя специално 
за събора, който поради пандемията от 
коронавирус тази година не се състоя. 
Продуктите за приготвянето на вкусна-
та гозба дари председателят на Общин-
ски съвет „Родопи” Георги Цанков. 
„Здраве” пожела той с надеждата скоро 
бедствието, сполетяло света и страната 
ни да отмине. 
„За нас е важно да вървим заедно, като 
силна община, която се грижи за граж-
даните си”, каза кметът Павел Михай-
лов. Като потвърждение на думите си 
той коментира, че предстои асфалтира-
не и полагане на тротоарна настилка на 
две улици в Цалапица. А още в началото 
на следващия месец ще бъде доставен 
10 хиляди тона фрезован асфалт за ча-
кълиране на улиците в селото. 

Павел Михайлов и Владимир Маринов дариха 
курбан за празника Рамазан Байрам в село Устина
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Десетки излязоха, за да почистят парка си
Марковци в акция: 

Цяло Марково излезе, за да 
почисти и разкраси  парка в 
селото. Инициативата „Кауза 
Марково” увлече десетки жи-

тели на едно от най-атрактивните села в 
Родопската яка. Възрастни хора и семей-
ства с малки деца още от рано сутринта 
бяха взели чували за смет и ръкавици, 
за да се включат в кампанията. 
Освен санитарна сеч на сухи клони и 
дървета, бяха оформени нови зелени 
зони, а изцяло преобразените цветар-
ници правят градината още по-привет-
лива и гостоприемна. 
 „Благодаря на всички марковци, които 
се включиха в инициативата за обла-
городяването на парка ни! Благодаря 
на всички, които дариха цветя, не по-
жалиха труда си и всеотдайно се вклю-
чиха”, каза кметът на селото Десислава 
Терзиева. Тя също не пощади сили и 
енергия и участва активно в разкрася-
ването на парка. Терзиева благодари на 
читалище „Алеко Константинов-1907”, 
Сдружение „БГ Бъди активен” и на слу-
жителите на кметството.
Заедно с жителите на селото ръкави за-
претнаха и кметът на община „Родопи” 
Павел Михайлов, председателят на Об-
щинския съвет Георги Цанков, общин-
ските съветници Ангел Рахов, Йордан 
Божков и Пламен Кабаков, както и слу-
жители от общината. 
„Това е една чудесна инициатива и ще 

бъде хубаво  ако повече хора от всички 
населени места в общината  последват 
примера на жителите на Марково”, ко-
ментира Павел Михайлов, кмет на „Ро-
допи”.  Участниците благодарят за пре-

красната инициатива и са категорични, 
че с единство и обединени усилия може 
да се постигне всичко. 
Паркът в село Марково е разположен 
на площ от 18 декара и е най-големият 

на територията на населените места 
в община „Родопи”. Затова акциите за 
облагородяването на зеленото прос-
транство ще продължат, категорични 
са жителите на село Марково.  

Ново зелено пространство за 
отдих и игра на децата из-
гражда община „Родопи” в 

село Златитрап. Обектът се  намира в 
парковата зона на родопското село.
Дългочаканото облагородяване на  
зоната започна с церемония по сим-
волична първа копка. Началото по-
ставиха кметът на община „Родопи” 
Павел Михайлов, заместник-кметът 
Владимир Маринов и председателят 
на общински съвет „Родопи” Георги 
Цанков. В церемонията се включиха 
още кметът на село Златитрап Анелия 
Уланова, представители на фирмата, 
която ще извърши строителството, 
както и много жители на селото.
На територия от един декар ще бъде 
изградена площадка за игра на деца 
от 3 до 12 години, зелени площи, алеи 
с ударопоглъщаща настилка, ще бъ-
дат оформени и места за  почивка. 

са осигурени близо 40 хиляди лева от 
бюджета на община „Родопи” за тази 
година. „Ще видите колко красиво ще 
стане. Цялото пространство ще бъде 
изградено като се спазват всички 
съвременни стандарти за качество 
и безопасност”, коментира кметът на 
общината Павел Михайлов. 
Кметът на селото Анелия Уланова 
обеща, че новият зелен кът ще се 
ползва от всички жители на Злати-
трап и поръча на хората да пазят 
красивата придобивка. 
Още в първия месец от управлението 
на новото ръководство в Златитрап 
седем улици, които са били на мека 
настилка са чакълирани. „Това е само 
началото, ние няма да спрем да рабо-
тим, за да се случват добрите неща 
за селото”, обединиха се кметът на 
„Родопи” Павел Михайлов и неговият 
заместник Владимир Маринов. 

Нова площадка за отдих и игра изграждат в село Златитрап

Детската площадка е с площ от 200 кв. 
м. Предвижда се поставяне на пясъч-
ник, комбинарано съоръжение за игра, 

къщичка-сметало и люлки. Съоръжени-
ето ще бъде отделено с цветна ограда, 
висока един метър. За строителството 

Ръкави запретнаха кметът Десислава Терзиева и председателят на ОбС „Родопи“ Георги Цанков


