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Рекорден бюджет за 2021 година, 
община „Родопи“ ще разполага 

с  37,5 милиона лева 
С 22 гласа „За”, нито един „Про-

тив” и двама, които гласуваха 
„Въздържал се” беше приет 
предложеният от кмета на об-

щина „Родопи” Павел Михайлов бюджет 
за 2021 година. В залата на Общински 
съвет „Родопи” присъстваха 24 общин-
ски съветници от общо 29. 
Финансовата рамка беше приета след 
дебат и обсъждане на всяко едно от 
направените в залата предложения от 
общинските съветници. 
За 2021 година бюджетът на община 
„Родопи” възлиза на 37 464 700 лева, 
което е с близо 10 милиона лева пове-
че от миналата година. През тази годи-
на списъкът за капиталовите разходи 
включва инвестиции в размер на 10 897 
124 милиона лева. 
Кметът Павел Михайлов благодари на 
общинските съветници и определи бю-
джет 2021, като „балансиран, справед-
лив и равнопоставен”.
„Подкрепата на бюджет 2021 е изклю-
чително важна за всички – за нас, като 
администрация, за кметовете по насе-
лени места, за общинските съветници 
и най-вече за жителите на общината. С 
реализацията на тазгодишната капита-
лова програма аз и моят екип, в лицето 
на заместник-кметовете Владимир Ма-
ринов, Неази Таир и Борислав Инчев, 
искаме хората да усетят промяната. А 

тази промяна я правим всички заедно-
администрация, кметове, общински 
съветници.”
Сред приоритети са изграждане на 
ново улично осветление във всички 
населени места от община „Родопи”. Ин-
вестицията от 1 321 460 милиона лева 
предизвика дебат в залата на мест-

ния парламент на „Родопи”. Общински 
съветници от ГЕРБ определиха този 
разход като „ненужен на този етап” и 
предложиха средствата да бъдат раз-
пределени за подобряване на уличната 
инфраструктура в селата. 
Кметът Павел Михайлов обаче защити 
този проект, като го определи, като из-

ключително важен за общината и ко-
ментира, че реализацията му ще донесе 
значително намаляване на разходите 
за осветление в общината.
 „Само за миналата година общината е 
похарчила 275 хиляди лева разход за 
улично осветление. След тази инвести-
ция очакваме икономия от близо 40 %. 
Ефектът ще бъде огромен”, кометира 
Павел Михайлов. 
Заместниик-кметът Владимир Маринов 
поясни, че още в началото на миналата 
година специализирана фирма е извър-
шила цялостно обследване на уличното 
осветление във всички населени места 
от община „Родопи”. Според доклада на 
експертите в общината ще бъдат под-
менени над 6700 лампи с икономични 
LED-тела, електрически табла и парко-
во осветление. 
„Прекрасна инвестиция. Община „Ро-
допи” ще свети и в същото време ще 
пестим средства за електричество.”
За 2021 година общинското ръковод-
ство залага 360 хиляди лева за изра-
ботване на Общ устройствен план на 
общината. Предвиден е ресурс и за 
поставяне на нови спирки във всички 
населени места.
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Ремонтират улици за над един милион лева 
в Цалапица тази година

С церемония по „Първа копка“ 
на улиците „Пловдивска“ и 
„Източна“ започнаха пролет-
ните ремонти в най-голямото 

село на община „Родопи”. Началото на 
реконструкцията беше направено в 
присъствието на кмета на община „Ро-
допи“ Павел Михайлов, кмета на село 
Цалапица Ивайло Данаилов, общински-
те съветници Боряна Бръзкова, Дими-
тър Талев и Красимир Кирев, кметове 
на населените места, представители на 
общинска администрация и на фирма-
та-изпълнител. 
Вече изцяло е разкъртен съществу-
ващият асфалт и е подменен същест-

вуващият водопровод. Предвижда се 
полагане на нова настилка и смяна на 
тротоарните плочки. Инвестицията е 
за малко над 400 хиляди лева, а сред-
ставата ще бъдат вложени целево в 730 

Улица „Римски мост” в село Кру-
мово ще бъде основно ремон-
тира тази пролет. Началото на 

дейностите даде кметът на община 
„Родопи” Павел Михайлов. На цере-
монията по „първа копка” бяха кметът 
на селото Румяна Самоковарева, за-
местник-кметът Неази Таир, общин-
ски съветници. 
Ремонтните дейности на 250-метро-
вата отсечка предвиждат подмяна на 
съществуващия водопровод и пола-
гане на асфалт. Улица „Римски мост” е 
била чакълирана многократно през 
последните години. Настилката оба-
че е компрометирана и на мястото 
на старите кръпки отново са зейна-
ли дупки. 
„Улица „Римски мост” посреща и из-
праща пътуващите, които всеки ден 
ползват железопътния транспорт. 
Хората трябва да се предвижват 
спокойно, а не да тънат в кал. Затова 
отсечката ще бъде ремонтирана, като 
за дейностите са предвидени близо 
88 хиляди лева”, кометира кметът 
Павел Михайлов. По думите му ре-
монтът трябва да приключи в срок 
от един месец. 
В Крумово кметът Павел Михайлов 
подчерта още, че тази година ще бъ-

граждане на зона за отдих на открито 
и обособяване на спортна площадка 
за общата сума от близо 115 хиляди 
лева. 

Улица „Римски мост“ в село Крумово вече ще има асфалт, 
кметът Павел Михайлов постави началото на ремонта

метра улична мрежа. Улица „Пловдив-
ска” е една от най-новарените в село-
то, защото свързва Цалапица с главния 
път Пловдив-Пазарджик. Освен това се 
използва от тежките камиони, които 

извозват отпадъците, тъй като улицата 
води до сметището.
„Двете улици са първите, предвидени 
за цялостен ремонт през тази година 
в село Цалапица. В преасфалтиране, 
подмяна на водопровод и изграждане 
на тротоари ще бъдат вложени 1 091 
520 лева. В сумата е включена и една 
улица, която никога досега не е имала 
асфалт”, каза кметът на общината Павел 
Михайлов. 
Пред хората той обясни, че над 254 хи-
ляди лева ще бъдат вложени в изграж-
дане на улично и парково осветление 
и подмяна на 42 захранващи елтабла, 
осигурени са и средства за нови спир-
ки, ремонт на площада, изкуствени не-
равности по главната улица. 
„Благодаря на целия екип на община 
„Родопи”, на заместник-кмета Влади-
мир Маринов, на останалите замест-
ници – Неази Таир и Борислав Инчев, 
на общинските съветници, които са 
изключително дейни и благодарение 
на екипната работа успяваме да изпъл-
ним редица обекти на територията на 
нашата община”, каза още кметът Ми-
хайлов.

Планираното асфалтиране започна от улиците „Пловдивска” и „Източна”

дат вложени над 300 хиляди лева в про-
екти за подобряване на инфраструкту-
рата и облагородяване на населеното 
място. За ремонт на улица „Тунджа” са 

осигурени 121 хиляди лева. Предстои 
подмяна на уличното осветление, като 
средставата са в размер малко над 80 
хиляди лева. Предвидено е още из-
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Осем проектни заявления на 
Община „Родопи” са одобре-
ни за финансиране в кам-
панията „За Чиста околна 

среда – 2021г.”, съобщи кметът Павел 
Михайлов. Той цитира публикувания 
протокол за резултатите от Нацио-
налната кампания на Министерство 
на околната среда и водите „Обичам 
природата и аз участвам”.
Кампанията се финансира от Предпри-
ятието за управление на дейностите по 
опазване на околната среда /ПУДООС/. 
Комисията разгледа постъпилите 833 
проекта на общини и кметства и пред-
лага да бъдат финансирани 248 от тях 
със средства в размер до 10 000 лева, 
от които пет са на община „Родопи” и 
кметствата на територията на общи-
ната.
Площадът в село Бойково ще бъде бла-
гоустроен, като се предвижда озеленя-
ване и създаване на детски кът. „Зона 
за отдих – зелени идеи“ е проектът, с 
който кметство Кадиево участва в обя-
веният от МОСВ и ПУДООС конкурс. В 
проекта сме предвидили облагородя-
ване, озеленяване, засаждане на цве-
тя, поставяне на беседка, пейки, кашпи 
с цветя, къщички за птици и кошчета 

за отпадъци в районът около Здравна 
служба. 
Останалите проекти са „Зелено бъдеще 
за Марково”, „Зелено сърце за Първе-
нец” и почистване, озеленяване и съз-
даване на кът за отдих и игри в село 

Община „Родопи“ с осем одобрени проекта по ПУДООС

Браниполе. Със средства в размер на 
до 5 хиляди лева ще бъдат финанси-
рани и проектите на детските гради-
ни „Родина“ в село Устина, „Надежда“ 
в Брестник и детска градина „Снежан-
ка“ в село Крумово. Комисията е раз-

Рекорден бюджет за 2021 година, 
община „Родопи“ ще разполага с  37,5 милиона лева 

гледала общо 392 проекта на детски 
градини.
Проектът в Устина е „Обичам природа-
та – и аз участвам“. В Брестник е пре-
видено създаване на зона за отдих, а в 
Крумово – еко кът на открито. 

От страница 1
Започва работата и по един от най-
значимите за общината обекти – из-
граждане на нова детска градина 
в село Браниполе. Проектът е на 
стойност 4, 6 милиона лева, като 3 
милиона са осигурени по програма 
на Министерството на образовани-
ето, а 1,6 милиона лева- с постано-
вление на МС. 
В края на миналата година общината 
получи държавни средства за изграж-
дане на канализацията в Устина – 1,6 
милиона лева и още 850 хиляди лева 
за саниране сградите на училищата 
в селата Марково, Кадиево и Ягодо-
во. 200 хиляди лева са отпуснати за 
сондаж и помпена станция за водо-
снабдяването на зоните Бряновщица 
и Върховръх.
Приоритет в бюджет 2021 са из-
вършването на основен ремонт на 
дървената покривна конструкция 
на кметството в село Оризари за 
близо 72 хиляди лева и на спортна-
та зала в Брестовица за 216 хиляди 
лева, изграждане на детски ясли в 
село Брестник – 150 хиляди лева и 
стартиране на първия етап от про-
екта за канализация „Военен блок” в 
село Белащица. 
Важен обект за общинското ръковод-
ство през тази година е подмяната на 
водопроводната мрежа в село Брес-
товица и решаване на проблема с во-
дата за хората в населеното място.

След сесията в бюджет 2021 бяха вклю-
чени още шест обекта на стойност око-
ло 200 хиляди лева. По предложение 
на общинските съветници ще бъдат 
осигурени средства за проектиране 
на канализацията в село Браниполе, 
80 хиляди лева са калкулирани за ос-

новен ремонт на улица „Беласица” в 
село Белащица, с още 50 хиляди лева 
ще бъде ремонтирана здравната служ-
ба в село Ягодово. 
Средства ще бъдат заделени и за чи-
талището в село Белащица, където 
ще бъдат закупени два колонни кли-

матика, както и за спортния клуб в 
Белащица и футболния клуб в Брес-
товица.
Ръководният екип на община 
„Родопи”продължава своята поли-
тика, като предвижа основен ремот 
на улици в населните места от общи-
ната. 
„Бюджет 2021 е балансиран между 
всички населени места. Виждате от-
ношението ми към всички вас. Не 
правя разлика между населени мес-
та, кметове, общински съветници и 
политически сили. Обещах,че няма 
да деля хората. Такова нещо не се е 
случвало в предишните години. Аз 
такава грешка няма да допусна. Аз 
съм кмет на всички. С моя екип има-
ме абсолютно ясен план как, защо и 
къде трябва да бъдат вложени сред-
ствата. Бюджетът е структуриран и 
се надявам да бъде изпълнен, за 
да са доволни жителите на нашата 
община“, коментира кметът Павел 
Михайлов.
Пожелания за успех отправи и пред-
седателят на ОбС”Родопи” Георги 
Цанков.
„Всички се солидаризираха, над-
могнаха партийните пристрастия 
и взеха правилното решения – да 
приемат бюджет 2021. Задачата на 
администрацията е да работи, а об-
щинският съвет ще проследи дали 
са изпълнини поетите ангажименти”, 
обобщи Цанков. 
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Патриотичен дух обзе община 
„Родопи” навръх Национал-
ния празник. Трибагреници 
се развяха на десетки места 

във всички населени места от община-
та. Стотици жители на община „Родопи” 
почетоха с цветя празника Трети март.
С тържествена церемония отбеляза-
ха 143 години от Освобождението в 
селата Цалапица, Крумово Марково и 
Брестник. 
Церемонията в Цалапица се проведе в 
местността „Каламица” – лобното място, 
където се е състояла една от най- голе-
мите освободителни битки. Да отдадат 
почит на десетките загинали бяха кме-
тът Павел Михайлов и заместник-кме-
тът Владимир Маринов. Заедно с кмета 
на селото Ивайло Данаилов, общински 
съветници от общински съвет „Родопи” 
и жители на село Цалапица те се покло-
ниха пред паметта на руските войни. 
Заупокойна молитва отслужи местният 
свещеник. За датата Трети март, исто-
рическото значение на Сан-Стефанския 
мирен договор и необходимостта вся-
ка година да си припомняме историята, 

институции, за да поднесат почитта си 
пред паметта на знайните и незнайни 
герои, жертвали се за свободата на Оте-
чеството.
В знак на признателност пред паметни-
ка-костница на загиналите в боевете в 
село Брестник заместник-кметът Вла-
димир Маринов поднесе венец.
„Трети март е денят, в който преди 143 
години България възкръсна за нов жи-
вот. След 5 века робство свещената ни 
земя постига своето Освобождение. По-
читаме паметта на падналите и славим 
подвига на победителите. На 3 март за-
почва нашето Възраждане, за да мине 
през Съединението на отечеството ни 
и сега да градим една нова, свободна 
България”, написа в поздравително сло-
во Владимир Маринов. 
Ден по-рано пред паметника в парка 
„Могилата” в Крумово десетки жители 

Десетки знамена и цветя за Трети март 
в община „Родопи“

кметът Павел Михайлов. 
Пред мемориала на руските войници 
в местността „Каламица” кметът на об-
щина „Родопи” поднесе венец, а десетки 
почетоха паметта на героите с едноми-
нутно мълчание. 
С минута мълчание и химна на Бълга-
рия отбелязаха 143 години от Освобож-
дението и в Марково. Честването запо-
чна с панихида, отслужемна в параклис 
„Вси Български Светии”. 
Покрай шпалира от знамена преминаха 
кметът на обшината Павел Михайлов и 
кметът на Марково Десислава Терзиева, 
председателят на ОбС „Родопи” Георги 
Цанков и представителите на различни 

Кметът Павел Михайлов: 
Трети март е символ на една свещена дума – Свобода

на селото почетоха паметта на загина-
лите за Освобождението на България. В 
подножието на „Могилата” вечен покой 
са намерили руски войници и офицери. 
На 4 януари 1878 година, в нощния бой 
при село Караагач с черкезките сили 
намерили своята смърт 9 войници и 
двама офицери. Телата им били прене-
сени в лазарета на Пашамахале/днешно 
Крумово/, където те били погребани по 
християнски от местното население. 
След Освобождението са издиганити па-
метници и е оформен малък мемориал.
За шеста поредна година, по повод 
националния празник на България, в 
Цалапица организират и флашмоб под 
надслов „Пробуждане с хоро”. Начало-
то на мащабната патриотична проява 
беше дадено с пукот на пушки, а мно-
горедовото хоро поведе Павел Михай-
лов, кмет на община „Ропопи”.

разказа в словото си кметът на община-
та Павел Михайлов.
„Преди 143 години на този ден е подпи-
сан Сан-Стефанския мирен договор, 
символ на една свещена дума – сво-
бода. Думата, която са повтаряли по-
коления българи още от падането под 
Османско иго на Търновското и Видин-
ското царства. Свободата е водила сър-
цата и умовете на Раковски и Левски, на 
поета-революционер Христо Ботев, на 
Хаджи Димитър и на Караджата. Тези ге-
рои са посяли семето на така желаната 
Свобода. И то се превърна в един зрял 
плод, променил завинаги съзнанието 
на българския народ”, каза в словото си 


