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Децата от община „Родопи“ ще ходят 
безплатно на детска градина

Детските градини и яслени-
те групи на територията на 
населените места в община 
„Родопи” стават безплатни от 

началото на новата година. Таксата от 
35 лева, която досега родителите пла-
щаха месечно, ще бъде поета изцяло от 
общинския бюджет. 
Предложението е на кмета на община 
„Родопи” Павел Михайлов и беше гла-
сувано на последното за годината за-
седание на Общинския съвет в края на 
месец декември.
„Какво по-хубаво решение от това да 
дадем равен шанс пред децата на общи-
на „Родопи” и да облекчим семействата 
при отглеждането и възпитанието на 
най-малките? Считам, че решението е 
правилно и се радвам, че разнородни-
те политически интереси не попречиха 
да се обединим в името на децата на 
нашата община! Благодаря ви!“, каза 
кметът на общината Павел Михайлов.
Това са част от мерките, които местната 
власт, в лицето на Коалиция „БСП – АБВ” 
предприема за подпомагане на младите 
семейства и намаляване на една от ос-
новните тежести в семейния бюджет. 
 „Мисля, че това е един изключителен 
подарък за младите семейства за нова-
та 2021 година. Годината беше изклю-
чително трудна и напрегната за всички. 
Затова ще направим всичко по отноше-
ние на бюджет 2021, за да подкрепим 
семействата и да осигурим средства-
та, необходими да покрият сумата на 
децата, посещаващи детски градини 
и ясли в общината. Община „Родопи” е 

социално отговорна община, така ще 
дадем равен достъп на всички деца да 
посещават образователната система. С 
отпадането на таксата ние показваме 
нашия сериозен ангажимен в подкрепа 
на младите хора и децата. Това е една 
добра първа стъпка и ние, в това уп-
равление, ще продължим да следваме 
този път”, коментира кметът на община 

„Родопи” Павел Михайлов. 
Липсата на такса няма да повлияе по 
никакъв начин върху качеството на 
храната, категорични са от общината.
„Още в началото на мандата ясно зая-
вихме, че наш приоритет са образова-
нието и осигуряване на добри условия 
за отглеждане и възпитаване на децата 
на община „Родопи”. Няма да спрем да 

водим такива политики, които са насо-
чени към младите семейства, за да ги 
стимулираме да отглеждат децата си в 
нашата община”, категоричен е замест-
ник-кметът Владимир Маринов. 
На територията на населените места в 
община „Родопи” има 12 детски градини 
и 9 яслени групи. В тях към 31 ноември 
са записани над 900 деца.
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В община „Родопи“ спазиха традициите на ЙордановденМерки за решаване на проблема с водата в Брестовица
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Предприели сме мерки за решаване 
на проблема с водата в Брестовица

Павел Михайлов:

Община „Родопи” се ангажира 
да помогне за разрешаване 
на проблема с водата в село 
Брестовица. Ръководството 

на „Родопи” в лицето на кмета Павел 
Михайлов и неговите заместници Вла-
димир Маринов, Неази Таир и Борислав 
Инчев твърдо застават зад справедли-
вите искания на хората за чиста питей-
на вода. Това обяви кметът на община-
та Павел Михайлов пред жителите на 
село Брестовица. Те излязоха на втори 
протест срещу качеството на питейната 
вода. Недоволствотото на хората беше 
организирано от Сдружение „Живот за 
Брестовица”. 
Пред хората кметът обясни, че реше-
нието е в нов сондаж и подмяна на во-

допроводната мрежа на селото. Вече е 
готово техническото задание. Oчаква се 
екип от специалисти да излезе с доклад, 
въз основа на който общината ще възло-
жи обществена поръчка за изготвяне на 
технически проект за изграждане на до-
веждащ водопровод и подмяна на бли-
зо 27 километра водопреносна мрежа. 
За проекта са осигурени 85 хиляди лева 
общински средства. Пари за подмяна на 
мрежата се очакват от държавата. 
„Решаването на проблема с питейната 
вода в село Брестовица е един от при-
оритетите ни. От началото на мандата 
ние, като ръководство, сме в постоянен 
контакт с институциите. Неедноктратни 
са срещите с държавния ВиК холдинг 
и водното дружество на територията 

216 туби с вода, всяка по 
11 литра, пристигна-
ха  в село Брестови-

ца. Доставката е от фирма „Девин” ЕАД 
и е в подкрепа на жителите на родоп-
ското село. Безплатната вода ще полу-
чат 90 домакинства, които са в крайна 
нужда, социално слаби и възрастни 
хора и ползват услугата на домашния 
патронаж, която е изцяло общинска.  
Те нямат средства или пък не биха 
могли да носят сами водата си. 
Снабдяването на жителите на Бресто-
вица с питейна вода е по инициатива 
на общинското ръководство и лични 
контакти на кмета Павел Михайлов и 
неговия заместник Владимир Мари-
нов. Жестът е подкрепен и от сдру-
жение „Живот за Брестовица” и ини-
циативен комитет „Справедливост 
за Брестовица”. Те се ангажираха да 
помогнат в работата по снабдяването 
на нуждаещите се с питейната вода. 
Това е първата доставка на бутилира 
вода. В кризисната ситуация ще се 
включат още „Михалково”, „Айсберг” 
и „Живена”. 

ви близо 3 тона минерална вода за 
нуждите на двете учебни заведения – 
ОДЗ „Първи юни” и Основно училище 
„Христо Ботев”. 
До благородния жест се стигна, 
след като проверка на Регионалната 
здравна инспекция в Пловдив устано-
ви съдържание на манган  над допус-
тимите стойности в питейната вода 
на селото. Там от една година водата 
в чешмите е негодна за пиене. Заради 
лошото й качество  жителите на село-
то два пъти излизат на протест. 
„Благодарим за помощта и все така да 
работите с грижа за хората”, обърна се 
директорът на „Социалния патронаж” 
Мария Тасева към кмета Павел Михай-
лов. Тя използва случая да го запоз-
нае със състоянието на материалната 
база. Заради установен теч от покрива 
помещенията се нуждаят от ремонт. 
Кметът обеща, че ще направят всич-
ко възможно да се превидят средства 
за подобряване условията на труд на 
персонала в социалната услуга. 

Дариха над два тона вода на Брестовица

подчерта,че всички трябва да бъдем 
по-добри, да бъдем съпричастни и да 
имаме отношение към всичко, което се 
случва в обществото. 
Жестовете на благотворителност  от 
страна на фирма „Девин” не са новост 
за Брестовица. Още през февруари 
миналата година корпорацията доста-

„Когато става дума за безопасността на 
гражданите ние ще бъдем безкомпро-
мисни и обещаваме пълна подкрепа в 
тази кризисна ситуация. Това са компа-
нии,  които  не веднъж са се отзовавали 
при други случаи на спешна необхо-
димост”, каза кметът Павел Михайлов. 
Той благодари за благородния жест и 

на Пловдив. Поели сме ангажимент, 
работим заедно и ще доведем разре-
шаването на проблема до край”, обяс-
ни кметът Павел Михайлов, който през 
цялото време беше сред хората, като не 

спираше да разговаря с тях и да споде-
ля проблема им. 
От община „Родопи” поемат отговор-
ност в най-кратки срокове да започне 
подмяна на водопроводната мрежа. 

Помощта ще получат социално слаби и възрастни хора
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Община „Родопи” вече има 
Консултативен съвет за ико-
номическо развитие. Пред-
седател на съвета е кметът 

Павел Михайлов. В сдружението влизат 
представители на големите предприя-
тия, които развиват своя бизнес на те-
риторията на „Родопи”.
Целта на съвета е да помага, да сътруд-
ничи и да консултура кмета по важни 
въпроси в рамките на неговите право-
мощия. Задача към членовете ще бъде 
още да работят за подобряване на кон-
тактите между местната власт и бизне-
са, да запазва, подпомага и разширява 
партньорството. 
Съветът ще работи в рамките на мандат 
2019-2023 година. 
Общинският кмет благодари на при-
състващите за това, че се отзоваха на 
неговата покана. „В извънредната об-
становка, в която се намираме, част от 
поканените представители на местни 
фирми не успяха да присъстват на сре-
щата. Те обаче категорично изразиха 
своята подкрепа и заявиха готовност 
да участват в следващите заседания”, 
коментира кметът Павел Михайлов. 
Пред присъстващите беше направена 
кратка презентация на стратегическия 

план за развитие на общината в след-
ващите години. В него основните при-
оритети са икономическото развитие, 
социалната среда и екологията, ин-
фраструктурата и туризма. „Ако запо-
чнем работа по този план, действаме 
в синхрон и последователно, вярвам, 
че след време ще се поздравим с ус-
пехи и ще отчитаме резултати”, даде 

Учредиха Консултативен съвет за 
икономическо развитие към община „Родопи“

категорична заявка кметът. Консулта-
тивният съвет ще се събира на всяко 
тримесечие. „Процесът на изграждане 
на партньорство между местна власт и 
бизнес ще е труден до момента, в кой-
то построим моста между двете инсти-
туции. Бизнесът е прагматичен. Той се 
ориентира в посока, в която вижда, че 
има потенциал за развитие. Мисля, че 

Пред ръководството на общи-
ната кметовете на населените 
места настояха за по-голя-

ма оперативна самостоятелност. Те 
поискаха да разполагат с определи 
средства за неотложни и арийни 
ремонти. Досега практиката е пари 
да се отпускат след депозирана до-
кладна и одобрение, което забавя 
изпълнението. „За две торби цимент, 
за счупен капак на шахта или за под-
мяна на два бордюра сега се налага 
да пишем докладни и да чакаме”, ар-
гументираха се кметовете на селата. 
От тази година големите села в об-
щината ще разполагат със сумата от 
500 лева, средните села – Златитрап, 
Оризари, Кадиево и Храбрино с 300 
лева месечно, а за всички балкански 
села ще се отпускат по 100 лева за 
текущи нужди.
„Това е добре за всички, защото хо-
рата ще виждат, че се реагира бър-
зо”, коментира кметът Павел Михай-
лов по време на среща с кметовете и 
кметските наместници по населените 
места на територията на общината. 
На нея присъства и заместник-кме-
тът на общината Владимир Маринов. 
Срещата беше по настояване на кме-
товете на всички 21 села и във връзка 
с докладна записка, подписана от тях. 

комисия, която извършва проверки и 
призовава собствениците добровол-
но да регистрират имотите си. Имаме 
успех и въпреки пандемията, до този 
момент събираемостта в общината 
е с близо 800 хиляди лева повече в 
сравнение с 2019-та”, обясни замест-
ник-кметът Владимир Маринов. Той 
коментира, че една от задачите, ко-
ито има новото ръководство на „Ро-
допи” е да подобри работата на ад-
министрацията не само с гражданите, 
но и между отделите, но призова за 
толеранс и разбиране.
„Тази малка администрация, с това 
нарастващо население, затруднява 
служителите. Стараем се да накараме 
служителите да работят с качество и 
в срок.”
Резултат от срещата беше и решени-
ето веджъж месечно ръководството 
на общината и кметовете да обсъж-
дат възникнали проблеми.
„Смятам, че тази среща беше ползот-
ворна за всички. Вие сте избрани от 
хората, така както и аз. Политически-
те цветове бяха до изборите, оттам 
нататък работата е съвместна. Обе-
щали сме, че ще служим на хората и в 
полза на техния по-добър живот като 
жители на „Родопи”, обобщи кметът 
на общината Павел Михайлов. 

Кметовете по населени места настояват 
за по-голяма самостоятелност в работата си

те настояват още за постоянен контрол 
върху фирмите-превозвачи на тери-
торията на общината, капиталовата 
програма за всяка следваща година да 
бъде подлагана на предварително об-
съждане, да се предприемат действия 
за облагане на всички търговски обек-
ти с данък смет.
„Предприели сме действия и още в 
началото на мандата беше създадена 

Идеята е да се оптимизира работата на 
Кметствата и да се постигнат по-добри 
резултати.
Със заповеди се връща правото на кме-
товете по селата да назначават и кон-
тролират работата на мл. експерти по 
Кметствата, както и да получават свое-
временно информация за резолюциите 
на техни докладни. 
За по-голяма ефективност в работа си 

в бъдеще няма как бизнесът да същест-
вува без помощта на институциите и 
обратно”, каза заместник-кметът Вла-
димир Маринов. 
На следващото заседание ще бъде об-
съден Планът за работа на консулта-
тивния съвет, предстои да бъде избран 
заместник-председател и секретар на 
съвета. 
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Общински съветници на ОбС „Родопи“ с 

Година след 
изборите за 
местна власт
Кера Тошева: Като председател на групата съ-

ветници „За доброто на Община Родопи“ изразявам 
общото мнение на своите колеги, че ОбС „Родопи” 
работи много добре. През изминалата малко повече 
от една година, в ОбС са постъпили многобройни 
предложения от съветници, от Кмета на Общината, 
общинската администрация, както и молби и жалби 
на граждани и други документи, с които всеки един 
съветник се е запознал в ПК, в които членува.Този 
огромен поток от информация е проучен, обсъден и 
в по-голямата си част трансформиран в актове и ре-
шения на ОбС/от началото на мандата до 31.12.2020 
– 626 решение/, което означава, че той работи ефек-
тивно и полезно. Създаването на екип от толкова 
различни и ерудирани личности, професионалисти 
в своята сфера и реализирали се в обществото и по-
литическото пространство, не е лесно. Благодаре-
ние на усърдната работа в тази посока от страна на 
Председателя на ОбС г-н Цанков, смело мога да кажа, 
че сесиите на Общински съвет „Родопи” протичат в 
нормална работна обстановка.

Иван Стоилов: В Общинския съвет съм за 
четвърти мандат и имам солидни наблюдения. ОбС 
„Родопи” никога не е бил по-натоаврен.Има няколко 
комисии в които членувам, в които работата е много. 
Сега е моментът да кажа,че кабинетите на Общинския 
съвет са твърде малки, залата е в избата и въобще не е 
подходяща за тази цел, за която е предназначена. Тех-
ническите секретари са само двама, а работата, с която 
трябва да се справят е за двойно повече хора.

Йордан Божков: Общинският съвет започна 
мандата много добре. Аз вече 20 години съм дейст-
ващ съветник и досега не съм виждал така работещ 
местния парламент – с най-много решения, разумни, 
нямаме поправки и много върнати докладни. Работи 
се компактно, продуктивно, градивно. Няма противо-
поставяне между групите, а напротив – има взаимо-
действие между общинските съветници и това е най-
важното. 

Ангел Рахов: Оценката за работата на Общин-
ския съвет в Община „Родопи” трябва да дадат нашите 
работодатели, а именно жителите на общината. Те са 
тези, които са ни посочили да ги представляваме и да 
решаваме проблемите им. Надявам се да сме оправда-
ли доверието им. А иначе, по статистика за изминалата 
2020 година, Общински съвет „Родопи” е един от най-
работещите в страната. Да говорим с факти: Столич-
ният общински съвет е взел 700 решения, а този на 
Община „Родопи” – 536, т.е. само с 164 по-малко и това 
е така, защото имахме месец без сесия. Най-важното е, 

че целият екип на ОбС работи много усърдно в името 
и интересите на гражданите.

Ангел Драганов: Общински съвет „Родопи” про-
дължава традицията от последните години да работи 
усилено за решаването на проблемите в общината и 
най-вече на жителите от населените места в нея.

Рефик Мухтаров: През изминалата година се 
свърши немалко работа, но и много проблеми остана-
ха за решаване. Бяхме позитивни и допринесохме за 
по-добрата работа на Общинския съвет.

Консенсус или 
противопоставяне
Кера Тошева: Постоянните комисии в ОбС са 

онези структури, които са в основата на динамиката 
на цялата дейност на местния законодателен орган. 
В тях се водят спорове, дискусии, сблъскват се пози-
ции, мнения, правят се разумни компромиси, докато 
се стигне до общо становище, с ясното съзнание на 
всеки един от нас, че то трябва да е най-правилното и 
полезното за хората от населените места на Община 
„Родопи”. За съжаление, тази част от нашата работа 
остава скрита от гражданите. Нормално е, като пред-
ставители на различни политически сили, да имаме 
различни мнения и виждания. Аз се радвам, че всеки 
един спор или сблъсък на идеи е преминал в нор-
мален тон, без личностни нападки и обиди. Важно за 
всеки от нас е да чува, да слуша с разбиране опонента 
си, защото всички ние сме избрани, за да защитава-
ме интересите на хората от нашите населени места. 
Ние сме общински съветници, не само на жителите 
на родните си места или на тези предпочели нашата 
политическа сила, а на всички жители на Общината.

Иван Стоилов: Откровено казано – да. През 
изминалата година гласуването на решенията беше, 
почти във всички случаи, единодушно. Този резултат се 
дължи на Георги Цанков, като председателна ОбС. 

Йордан Божков: Наближават избори. Опитът ми 
в политиката показва, че нещата ще се променят. Така-
ва е логиката. Някои ще бъдат задължени, дори срещу 
волята им, да саботират решения. Но това няма да про-
дължи дълго. Има разбиране от страна на председате-
ля на ОбС, между политическите групи, в отношението 
между кметовете по населените места. В общинския 
съвет има съветници, с които сме заедно вече няколко 
мандата – Валя Хаджиева, Иван Стоилов. Всички сме 
от различни политически сили. През тези години с тях 
сме работили в най-различна конфигурация. Били сме 
на различно мнение по много въпроси. Но винаги сме 
се уважавали, помага ме си, консултира ли сме се по-
различни теми. 

Ангел Рахов: Не е тайна, че между големите по-
литически групи много трудно може да има консенсус 
по важни за общината казуси. Понякога даже колегите 

в Общинския съвет предпочитат да спорят, защото това 
ги активира. Моята позиция по въпроса, като незави-
сим общински съветник е, че когато става въпрос за ва-
жни за Общината и гражданите казуси, политическите 
пристрастия трябва да остават на заден план.

Ангел Драганов: Когато решенията са в интерес 
на гражданите от общината, общинските съветници 
лесно постигат консенсус помежду си. В такива слу-
чаи решенията се подкрепят и от представителите на 
ПП ГЕРБ.

Рефик Мухтаров: Групата на ДПС в Общин-
ския съвет винаги е имала принципни позиции и сме 
се стремили да работим конструктивно за развитието 
на община „Родопи”.

Промени
Кера Тошева: Единственото, за което в този мо-

мент се сещам е по-активното участие на експертите 
от общинската администрация в работата на комиси-
ите. И може би по-активното включване и участие на 
съветниците в подготовката и изготвянето на бюджета 
на Общината. 

Иван Стоилов: Да, много неща. Сред тях са мес-
тата, на които да се провеждат заседанията на ОбС. Би 
било чудесно сесиите и комисиите да се провеждат 
по населените места, за да могат жителите да добият 
представа за работата ни като общински съветници.Но 
за тази цел е необходимо да имаме общ превоз, като 
например служебен бус, който да може да превозва 
членовете на постоянните комисии на място, за да се 
запознаят с проблема. Искам да кажа и за начина на 
провеждане на сесиите по време на кризисни ситуа-
ции, както се случи през 2020 година заради панедми-
ята от коронавирус. Нямаме устройства, които да рабо-
тят достатъчно добре, както и програма, чрез която да 
гласуваме и провеждаме заседанията дистанционно.

Йордан Божков: Има какво да се желае. Има 
неща, които трябва да се променят. Председател съм 
на Постоянната комисия по екология, най-трудният 
сектор. Там проблемите са изключително много и ние 
сме тези, които трябва да ги решаваме. Между адми-
нистрацията и Общинския съвет понякога се получава 
разминаване и трябва да се работи в тази посока. 

Ангел Рахов: Максималист съм и смятам, че ви-
наги може да бъде по-добре. Към днешна дата, обаче, 
мисля, че нещата в Общинския съвет се случват. За да 
се движи, като добре смазано колело цялата тази ма-
шина, голяма заслуга имат и техническите сътрудници. 
Смятам обаче, че техният труд е много ниско заплатен, 
спрямо работата, която извършват, помощта, която 
указват на всички съветници, протоколите, които об-
работват и всички комисии, които водят. Бих препоръ-
чал да се помисли в тази посока. Тук само да вметна, 
че Общински съвет „Родопи” няма върнато решение 
до този момент.
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интервю за първата година от мандата си

Ангел Драганов: Съветниците от нашата група 
са с богат опит и се справят много добре със задъл-
женията си.

Рефик Мухтаров: Човек винаги трябва да се 
стреми да въвежда промени в своята работа. Защото 
иначе рутината отпуска и тръгваш по инерция. Опре-
делям изминалата година като време на опознаване 
и напасване с колегите, с администрацията. Имаме 
своята отчетност, така че тепърва ще подобряваме 
работата в ОбС.

Работата на 
общинския 
съветник – 
видима или скрита 
за гражданите
Кера Тошева: Като цяло, мисля, че работата на 

общинските съветници се неглижира, за съжаление 
не само от гражданите. В много от населените мес-
та, Кмет на населеното място и общински съветници 
работят като екип, което е похвално и показва колко 
отговорно подхождат към проблемите, търсейки ре-
шение, съдействие и подкрепа. 

Иван Стоилов: За съжаление хората не знаят в 
какво се състои работата на общинския съвет, не раз-
бират колко е отговорна тя. Не знаят, че когато на един 
парцел се построи красива къща, хотел, складова база 
или магазини, зад всичко това, освен всички отдели в 
администрацията, стоят и часове работа на всеки един 
от 29-те общински съветници. За да има гласност дей-
ността на съвета е необходимо определен служител от 
администрацията да се занимава с това, като например 
т. нар. „Протокол и връзки с обществеността”.

Йордан Божков: Хората търсят общинските съ-
ветници. Заради разхвърляни отпадъци и образуване-
то на нерегламентирани сметища се обаждат диретно 
на мен. Не знам дали е заради опита или защото ме 
познават лично, но е факт. Вече съм ходил на 7-8 места 
по селата – Устина, Марково, Брестник, Храбрино, Бра-
ниполе. Със съответния служител в общинска админи-
страция на място търсим решаване на проблема. Това 
показва, че хората познават работата на общинските 
съветници и имат доверие. 

Ангел Рахов: Една от моите мисии е да запознавам 
все повече хора с работата на ОбС. Преди пандемията 
имах приемни часове в Кметство Марково, които отново 
ще възобновя при вдигането на мерките. Смятам, че хо-
рата трябва да са запознати с дейността не само на ОбС , 
а и на администрацията и да участват пълноценно, като 
граждани в развитието на Община „Родопи”.

Ангел Драганов: Общинските съветници от ПП 
ГЕРБ са в постоянни контакти с избирателите от общи-
на „Родопи” и редовно се стремят да поставят техните 
проблеми за разрешаването им.

Рефик Мухтаров: Гражданите не се интере-
суват от това какво работи общинският съветник. Той 
иска, когато има проблем, той да бъде решен. Поставя 
въпрос и очаква навременен и адекватен отговор. И 
това е нашата задача.

Приемственост
Кера Тошева: Мисля, че да. Част от нашата гру-

па е най-младият общински съветник – Николай Гачев, 
който с присъщия на младостта порив и ентусиазъм 
се включи активно в работата на ОбС. Прие присър-
це проблема на младо семейство с репродуктивни 
проблеми и подготви проект за „Наредба за реда и 
начина за подпомагане на хората с репродуктивни 
проблеми“ в община „Родопи”.

Иван Стоилов: Броят на младите общински 
съветници в общинския съвет на „Родопи” не е голям. 
Но новите кадри са добри попълнения. В работата си 
влагат много енергия и емоция.

Йордан Божков: Младите съветници има от 
кого да се научат и да почерпят опит. В предишните 
мандати нямаше такова нещо, дори е имало случаи, 
в които съм се срамувал, че съм част от Общинския 
съвет. Сега работата върви, в името на хората и разви-
тието на нашата община.

Ангел Рахов: Приемствеността е изключително 
важна. Тя е свързващото звено между поколенията. 
Мога да кажа, че колегите винаги са се старали да по-
магат и да приобщават младите съветници, какъвто 
бях и аз в началото, за което съм им изключително 
благодарен!

Ангел Драганов: За съжаление много от жите-
лите на Общината не са запознати с работата на общин-
ските съветници – за техните задължения и отговорно-
сти. Много често в съзнанието на хората общинският 
съветник се приема като служител-администратор в 
общината. По тази тема трябва доста разяснителна ра-
бота сред населението.

Рефик Мухтаров: Важно е да задържим мла-
дите общински съветници, защото когато млади рабо-
тят за млади, това ще е най-големият просперитет за 
общината. 

Проблемите на 
жителите на 
община „Родопи”
Кера Тошева: Да, ние, общинските съветници 

сме тези, които сме ежедневно сред хората. Търсят ни 
дори при общосъседски спорове и редица проблеми 
от битов характер – липса на вода, ток, незаконни сме-
тища, неизвозени отпадъци и т.н.
В общи линии основните проблеми в различните на-
селение места на територията на Община „Родопи” са 
идентични – свързани са с изграждане на канализа-
ция, подмяна на водопреносната мрежа, по-добра ин-
фраструктура, разширяване на гробищните паркове. 
За съжаление в близко бъдеще ще се сблъскаме и с 
недостиг на места в детските градини.
В заключение бих искала, от името на групата, да по-
желая здраве и благоденствие на всички. Вярвам, че 
и занапред ще продължим да работим все така кон-
структивно и ефективно в ОбС „Родопи”.

Иван Стоилов: Да, ежедневно.В повечето села 
проблемите са сходни. Това са водоснабдяването, 
електрозахранването, лошата и амортизирана инфра-
структура, рушащите се обществени сгради – детски 
градини, пенсионерски клубове, училища. Особен про-
блем са и обратните води в селата. 

Йордан Божков: Когато имат проблем хората 
намират начин да го споделят и да търсят помощ – 
дали към кмет на населеното място, дали към общин-
ски съветник или служител на администрацията. Но 
никога не е излишно, когато се споменава работата на 
общинските съветници. Винаги съм твърдял, че общин-
ският съветник трябва да бъде допускан във всички 
сектори на администрацията. Защото той помага на 
хората, а не върши своя лична работа. Лош, добър, удо-
бен, неудобен, партиен опозиционер, това не трябва 
да има значение, когато става дума за работа в името 
на жителите на общината. До революция се стига, кога-
то трябва да помогнеш на човек. Това е отговорността 
на общинския съветник. 

Ангел Рахов: Разбира се, това ми е работата, като 
общински съветник. Хората търсят съдействие за раз-
лични проблеми, все пак, всеки един от общинските 
съветници е избран от съответно населено място. 
Всеки е длъжен да съдейства на хората, да ги предста-
влява и да помага на Кмета на кметство в решаването 
на проблемите на селото. Това е много важно да не се 
забравя през мандата, защото ще дойде момент, в кой-
то ще трябва да се отчетем пред нашите избиратели, 
какво сме свършили за тези четири години. За мен е 
чест да работя в името на хората!

Ангел Драганов: За съжаление поради епиде-
миологичната обстановка породена от COVID-19 рабо-
тата на Общинския съвет е затруднена, но все пак се 
справяме със задълженията си.

Рефик Мухтаров: Разбира се, че ни търсят. 
Ние сме избрани от различни населени места и живе-
ем сред хората, нашите избиратели. Познаваме про-
блемите на селата, а те не се различават особено. По 
време на предизборна кампания търсим подкрепата 
на нашите съграждани. След това сме отговорни да 
изпълним ангажиментите си към тях.
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Сградата е обновена със средства 
на община „Родопи“

На обновен младежки клуб  
се радват децата и младите 
хора на село Марково. Об-
щина „Родопи” насочи фи-

нансов ресурс от близо 24 хиляди лева 
за ремонт на сградата.
Беше извършен демонтаж на хидро-
изолацията и изрязване на компро-
метираните пластове на покривното 
пространство. Проблемът с течащия 
покрив на сградата е от години и е 
особено рисков за срутване на тавана 
или късо на елинсталацията.  
За да се спре процесът беше  положе-
на битумна мембрана върху покрив-
ната конструкция. След като причи-
ната за течовете беше отстранена се 
извърши и освежаване на вътрешното 
помещение. Стаята, в която се събират 
младежите е с изцяло  нова и съвре-
менна визия. Стените са освежени в 
пастелни тонове, а следите от течове 
са заличени. 

Младежкият клуб в Марково е с нова визия

Деца от община „Родопи“ получиха 
таблети за онлайн обучение

14 деца в неравностойно 
положение, които ходят 
на училище и сега учат 

дистанционно,  получиха таблети. Со-
циалната инициатива е на Общински 
съвет „Родопи”, подкрепена финансо-
во от ръководството на общината. Ре-
ализирането на идеята е съвместно с 
кметовете на  всички големи населе-
ни места на територията на община 
„Родопи”. С тяхна помощ са подбрани 
ученици, които имат най-голяма нуж-
да от подкрепа в обучението си.
„Комисията по социална политика 
разглежда постъпили заявления на 
нуждаещи се жители на общината. Тя 
разполага със собствени средства, 
които са осигурени от общинския бю-
джет в началото на всяка календарна 
година. През изминалата 2020 годи-
на, в старанието си Общинският съ-
вет да разходва пестеливо, въпреки 
десетките гласувани еднократни по-
мощи, в бюджета й остана излишък. 
Точно този излишък използвахме за 
реализирането на това дарение“, ко-
ментира Георги Цанков, председател 
на местния парламент.
Новите таблети ще спомогнат за обу-
чението на ученици от крайно бедни 
семейства, които нямат възможност 
да ползват собствени мобилни ус-
тройства.
„В днешно време не всяко дете има 
шанс и възможност да учи онлайн, 
не всеки родител може да осъществи 
това нещо за детето си. И поради тази 
причина ние, като ръководство, сме 

длъжни да окажем помощ и съдей-
ствие”, каза кметът на „Родопи” Павел 
Михайлов.  Той пожела на децата да 
проявяват старание при усвояването 
на знания и да се стремят към отли-
чен успех в училище.
Решението за отпускане на средства 
за закупуването на таблети марка 
Lenovo беше взето на последното за 
миналата година заседание на ОбС 
„Родопи”
„Закупуването на електронни устрой-
ства за деца в неравностойно поло-
жение е, за да бъде осигурен равен 
достъп на децата до обучение в на-
стоящата ситуация“, коментира  пред-
седателят на Постоянната комисия по 
образование Кремена Цанкова.

„Радвам се, че в центъра на Марко-
во младите хора вече имат обновено 
място за различни видове дейности”, 
коментира кметът на община „Родопи” 
Павел Михайлов. „Целта на тези прос-
транства  е младите хора да имат мяс-
то,  в което  да се срещат, да общуват и  
да обменят идеи”.
Младежкият клуб ще предлага раз-

200 души с топъл обяд в община 
„Родопи“ до април месец

Община „Родопи” продължава 
да предоставя хранителна по-
мощ на 200 крайно нуждаещи 

се жители и рискови групи от населе-
нието до месец април. Услугата е по 
целева програма „Tопъл обяд в усло-
вия на пандемията от COVID-19”
Проектът се реализира в 15 населе-
ни места от общината – Белащица, 
Браниполе, Брестник, Брестовица, 
Златитрап, Кадиево, Крумово, Марко-
во, Оризари, Пъревенец, Скобелево, 
Устина, Храбрино, Цалапица и село 
Ягодово. 
Програмата обхваща уязвими лица 
с нисък доход или такива, които не 
могат да се обслужват сами поради 
възрастта си или трайно уврежадане. 
Проектът е в услуга на граждани, ко-
ито поради бедност, продължителна 
изолация и в условия на извънредна 
ситуация заради разпростарнението 
на КОВИД-19 са затруднени да осигу-
рят прехраната си. 

Целта на програмата е да подкре-
пи живеещите в бедност хора, чрез 
приготвяне на топла храна до дома 
ежедневно. Порционът включва супа 
и основно ястие, а поне веднъж сед-
мично потребителите ще получават 
и десерт. 
Хората ще получават безплатен топъл 
обяд до края на месец април.
Средствата за финансиране на про-
екта са осигурени от Агенция за со-
циално подпомагане. 

лични занимания за децата и младите 
хора, според възрасттта им и техните 
интереси. Ще бъде оформена и интер-
нет зала, а компютрите, които са 8 на 
брой,  кметство Марково получи като 
дарение. 
Променено е и работното време на 
клуба, като той вече ще бъде отворен 
и в събота. 
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Третият по значимост и един от 
най-очакваните християнски 
празници Йордановден беше 
отбелязан в община „Родопи”. 

Празничният ден започна с тържестве-
на Света литургия във всички населени 
места от община „Родопи”.
Кметът Павел Михайлов присъства на  
ритуала за спасяване на богоявленския 
кръст в река Първенецка над  село Пър-
венец. Заедно с него беше и кметът на 
селото Ренета Плевнелиева.
Стоян Апостолов беше първият, кой-
то хвана кръста в село Първенец. Той  
„пребори” десетината мъже, които  
влязоха в студените води на реката, 
за да се включат в обичая по вадене 
на богоявленския кръст на Йорданов-
ден. Най-ловък се оказа 30-годишният 
Стоян, който за пореден път участва в 
традиционната надпревара и за девети 
път хваща кръста. Той пожела здраве на 

Кметът на община „Родопи”  пожела 
здраве, успешна година, добри дела. 
„Честит празник! Пожелавам ви здрава 
и успешна година! Нека този свят ден да 
ни даде здраве и сила. Да бъдем по-до-
бри и по-смирени, а на всички именици 
пожелавам да са здрави, късметлии и 
да носят с гордост и чест името си!”
Навръх големия християнски празник 
общината получи дарение от 2400 маски. 
Предпазните средства са предоставени 
от  Димитър Георгиев, депутат от „БСП за 
България” от Пловдивска област. 
„В този ден, когато всички ритуали са 
свързани в същината си със здравето, 
това е поредният благороден жест към 
нашата община. Сърдечно благодаря 
за оказаното съдействие и помощ във 
връзка с опазване здравето и сигурнос-
тта на нашите съграждани по време на 
пандемията от Ковид-19”, коментира 
кметът Павел Михайлов. 

В община „Родопи“ спазиха традициите 
на Йордановден

себе си и на жителите на цялата община 
„Родопи”. 
Традициите на Йордановден бяха спазе-
ни и в село Кадиево. Победител за кръ-
ста там стана Величко Янков. От години 
той  работи в Англия, но всяка Коледа се 
прибира в родното си село. И задължи-
телно участва в ритуала на Богоявление. 
Зa втopa пopeднa гoдинa  младият мъж 
ycпя дa xвaнe бoгoявлeнcĸия ĸpъcт. B 
ocпopвaнa, нo чecтнa нaдпpeвapa той  
пpeплyвa лeдeнитe вoди нa p. Въча и дa 
извaди xpиcтиянcĸия cимвoл.
Светият кръст  беше хвърлен и в село 
Марково.  След тържествена литургия в 
църквата „Света Троица“ се  състоя ри-
туалното хвърляне на кръста  в двора 
на храма. Пореден благотворителен жест 

на съпричастност зарадва 10 
семейства в село Марково. 

Благодетел, пожелал анонимност дари 
хранителни продукти на стойност 
2000 лева, които бяха разпределени 
между семейства с деца в неравнос-
тойно положение, самотни родители 
и многодетни семейства. На една част 
от семействата продуктите им бяха 
раздадени в кметството, а други по-
лучиха своите пакети в дома си.
Желанието на хората, направили 
благородният жест е тази акция да 
се прави ежемесечно, като ще се об-
хванат и други групи в нужда. 

Дариха хранителни продукти на 
десет семейства в Марково

Благороден жест: 

Това е поредният жест на съпричаст-
ност към хора в нужда. Преди време 
друг дарител, отново пожелал ано-
нимност, предостави 1 тон картофи, 
които бяха раздадени на четиридесет 
домакинста.
„Изказвам личните си благодарности 
към дарителите, зачитайки волята 
им те да останат анонимни! Вярвам 
в добротата и в нейната неизмерима 
сила, защото тя е умението да съпре-
живяваш, да си състрадателен, да за-
криляш и помагаш. Вярвам, че добро-
то е заразно!”, изрази призантелност 
кметът на село Марково Десислава 
Терзиева. 
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Кметът на община „Родопи” Па-
вел Михайлов поздрави 100-
годишната Милка Байрева 
от село Цалапица по повод 

нейния вековен юбилей. Баба Милка 
посрещна рождения си ден в ритуал-
ната зала на кметството в празнична 
обстановка, много гости, цветя и топли 
пожелания.
Рожденият ден на Милка Любенова 
Байрева уважиха както нейни родни-
ни, близки и приятели, така и кметът 
на община „Родопи” Павел Михайлов, 
заместникът му Владимир Маринов, 
общинският съветник от Земеделски 
съюз „Александър Стамболийски” Йор-
дан Божков и кметът на село Цалапица 
Ивайло Данаилов.
Всички бяха дошли да я поздравят и да 
изкажат своето уважение и възхищение 
към достойния й живот. 
„Сигурен съм, че сте щастлива с децата, 
внуците и правнуците, с приятели и съ-
седи, с тяхната любов, уважение и под-
крепа. Дай боже всекиму такова щас-
тие“ се обърна кметът към баба Милка. 
От името на община „Родопи” Павел 
Михайлов прочете поздравителен ад-
рес. В него се казва: „ В деня на забеле-
жителната Ви годишнина приемете мо-
ите поздравления - от все сърце и със 
синовно преклонение! Позволете ми да 
засвидетелствам своето уважение към 
Вашия достоен жизнен път, изпълнен с 
отговорност и всеотдайност към обще-
ството и семейството!
 Той подари красив букет на възраст-
ната жена, хранителни стоки от първа 
необходимост от името на общината, 

„Баба Милка е пример за всички нас със 
своето дълголетие, трудолюбие и упо-
ритост. Тя е изключително всеотдаен и 
щедър човек”, сподели впечатления и 
кметът на Цалапица Ивайло Данаилов.
Възрастната жена благодари за внима-
нието. Доброто отношение към хората 
е нейната рецепта за дълголетие. Храни 
се по-малко, но често, обича месо, но 
никога не е вкусвала свинско. Не се ли-
шава от сладко, но не прекалява. През 
живота се е занимавала със селскосто-
панска работа. Радва се на 5 внука, 8 
правнука и 5 праправнука. Скромна и 
отдадена на труд през целия си живот, 
възрастната жена днес е под грижите 
на своите близки и прекарва спокойно 
старините си. 

Столетничката Милка Байрева 
от село Цалапица празнува век живот

Параклис „Св. Атанас“ над Марково получи подарък за празника си

Празникът Атанасовден беше 
тържествено отбелязан в 
местността Атанас тепе над 

село Марково. На билото на един от 
върховете, разположени югозападно 
от селото, се намира параклисът „Св. 
Атанас“. Честването започна с водос-
вет за здраве, който отслужи отец 
Рашко. Празникът уважиха кметове-
те на Марково и Първенец Десислава 
Терзиева и Ренета Плевнелиева, как-
то и общинският съветник Йордан 
Божков.
По време на литургията беше осве-
тена икона с лика на светеца, дарена 
лично от кметовете на двете съседни 
населени места. 
„Нека пазим традициите, които идват 
от древността. Именно традициите и 
обичаите са ни съхранили като народ 

На поляната около параклиса са раз-
положени маси и пейки за туристите, 
желаещи да отдъхнат сред природа-
та. Кметът на село Марково Десисла-
ва Терзиева с гордост разказа как с 
местни усилия на доброволци място-
то беше почистено дни преди Атана-
совден. Хората подмениха счупените 
пейки и маси и изградиха ново огни-
ще. Самият параклис също бе пряс-
но варосан и цялата поляна наоколо 
грейна след акцията , която бе на из-
цяло доброволчески принцип.
„С това продължаваме с инициати-
вите, свързани с възстановяването 
на забележителните места на село 
Марково. Благодаря на всички, ко-
ито се включиха в инициативата и 
откликнаха на апела ни”, каза Десис-
лава Терзиева.

както и плодове с пожелание за здраве 
и дълго да радва с добротата си своите 
близки.
„Малко са тези, които имат щастието да 
преминат през изпитанията и радости-
те на цял век и да продължат живота 
си в ново столетие. Изразявам своето 
преклонение пред  мъдростта и житей-
ския опит”, отправи поздрав и замест-
ник-кметът Владимир Маринов.
Стогодишният юбилей е събитие за 
село Цалапица, тъй като хората, които 
доживяват до тази възраст са вече ряд-
кост. За тържеството на столетничката 
имаше торта и музикален поздрав от 
името на кметството в селото.

и сега повече от всякога имаме нужда 
от помощта на нашите корени”, споде-

лиха дарителите и пожелаха здраве и 
дълъг живот. 


