БЮЛЕТИН, 2020 г.

Павел Михайлов:

Имаме категорична визия как да изглежда
общината до края на мандата и действаме
Уважаеми родопчани,
Измина точно една година, откакто аз и моят коалиционен партньор в изборите от ПП АБВ Владимир Маринов положихме клетва
да се грижим за община „Родопи”.
Тя е общият ни дом, чийто ключ ни
доверихте. Преди една година, на 7
ноември 2019 г., заедно прекрачихме
прага на общината, натоварени с
доверието и очакванията на гражданите за това „Родопи” да става
по-добро място за живеене.
Ясно заявихте, че искате промяна и
ние се ангажирахме с нея. Обещахме
ви прости неща. Такива, които са
част от облика на всяка нормална
европейска община, но не са предприемани от десетилетия.
Очаквал ли съм, когато поех този
ключ, че още в първите часове ще
се сблъскам с тежко наследство?
На прага на зимата заварихме общината без сключени договори по
обществени поръчки за доставка
на гориво, снегопочистване в населените места и пране на бельо в
детските градини. Отърсихме се и
запретнахме ръкави.
Но никой не предполагаше, че само 4
месеца след клетвата ни ще плам-

не световна пандемия, ще бъдем
затворени, ще се изолираме, а икономиката ще колабира?
Присъствието на коалиционните
ни партньори от ВМРО в лицето
на зам.-кмета Борислав Инчев и
ДПС чрез зам.-кмета Неази Таир ни

дават сигурност за бъдещото развитие на общината.
В разбирателство и сихрон работим за постигане на общи цели
съвместно и с Общинския съвет и
неговия председател Георги Цанков.
С категорична подкрепа беше при-

Първа копка за основен ремонт на ул. „Антим I“, село Брестник

яколко са нещата, които
бяха реализирани през тази
година. На първо място осигуряване на финансова стабилност на общината. На второ място
наваксване изоставането за кандидатстване по оперативните програми. На
трето място, поддържане на едни нормални условия за живот на жителите на
„Родопи” – с благоустрояването, което
трябваше да направим, с нормалното
функциониране на училищата, на детските градини, с онова, което общината
беше длъжна да направи в сферата на
духовността, на спортните съоръжения
и т. н.
Годината беше трудна заради много
тежките условия, в които започнахме,
но имахме ясна визия какво искаме да
постигнем. Година по-късно можем да

Н

ет бюджета на общината за тази
година. Това показва, че политиката, която водим е правилна и мнозинството съветници оценяват
това. Изключително много разчитаме на експертния потенциал на
всеки един от тях.
Успяхме да намерим баланса между
това какво трябва да се направи и
какви са реалните ни възможности и
с кметовете по населени места. От
първия ми работен ден в общината
вратата на кабинета ми е отворена – в прекия и в преносния смисъл,
за всеки от тях. Хората са единодушни, че общината се е променила
към много по-добро и са приятно
изненадани от това, което виждат.
В този смисъл работата на администрацията, Общинския съвет и
кметовете по населени места найвероятно е добре свършена.
Имаме категорична визия как да изглежда общината до края на мандата ни и действаме по нея - с високото темпо на работа и мотивация
на общинската администрация,
заедно с Общинския съвет и в найголяма степен с доверието и подкрепата на г-н Владимир Маринов,
заместник-кмет на Общината.
И на всеки един от вас!
отчетем, че Общината е в стабилно финансово състояние. Изпълнението на
приходната част на общинския бюджет
към 31.10.2020 год. при уточнен план – 28
875 395 лв., отчетът възлиза на 17 181 632
лв. или 59,50 % изпълнение на заложения
план.
Въпреки пандемията и месеците на
изолация, в които бяхме принудени да
живеем, отчитаме устойчиво увеличаване на данъчните приходи в общината.
При план 4 865 608 лв. за имуществени
и други данъци, изпълнението възлиза
на 3 916 092 лв., 80,49 % изпълнение на
годишния план.
Благодарение на усилията на екипа
за първите десет месеца на годината
общината отчита и по-висока събираемост на местните данъци и такси.
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Увеличението е с над 770 хиляди лева
спрямо същия период на 2019-та година. За неданъчни приходи процентът
също е удовлетворителен. При уточнен
годишен план 6 833 855 лв., изпълнението възлиза на 4 629 880 лв., 67,75 %
изпълнение на годишния план.
Успяхме да наваксаме пропуснатото по
отношение на проектите. Най-големият
ни успех е спечелен проект по Националната програма за пристрояване,
реконструкция на училища и детски
градини към МОН за построяване на
нова детска градина на територията
на с.Браниполе. Детската градина ще
бъде най-модерната на територията
на общината, в нея ще бъдат разкрити
четири групи и една яслена. Стойността
на проекта е 3 милиона лева.
На 06.08.2020 г. беше подписан и Договор по Програма за развитие на селските райони МИГ Перущица-Родопи
за изграждане на зони за обществено
ползване и отдих на открито в селата
Ягодово, Крумово, Брестник. Проектът
предвижда обновяване на зони за обществено ползване и отдих на открито,
предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от
общинско значение в трите населени
места и включва четири обекта, а именно „Изграждане на детска площадка
(комбинирана) за деца от 0 до 3 год. и
от 3 до 12 год.“ по плана на с. Ягодово;
„Изграждане на детска площадка (комбинирана) за деца от 0 до 3 год. и от 3
до 12 год.“ в с. Крумово и „Изграждане
на детска площадка (комбинирана) за
деца от 0 до 3 год. и от 3 до 12 год.“ в
Брестник. Общата стойност на инвестицията е 234 946,34 лв. без ДДС.
Предстои подписването на още два договора по същата мярка за населените
места Цалапица, Устина, Брестовица и
Браниполе и селата Оризари и Кадиево.
Беше подписан договор с изпълнител за изпълнение на СМР дейности
по Програма за развитие на селските
райони „Реконструкция на спортна

Начало на ремонтните дейности на ул. „Оборище“ в село Брестовица

инфраструктура на територията на
община Родопи“ за селата Крумово и
Ягодово. Общата стойност на проекта
е 97 631.18 лв.
Над милион и 200 хиляди лева се очакват и по проекта за „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на
нови и съществуващи улици и тротоари
и съоръжения и принадлежностите към
тях. Проектното предложение касае
реконструкцията и рехабилитацията
на улица „Христо Данов” в с. Цалапица,
„Васил Левски” в с. Белащица, улица
„Капитан Бураго” в с. Оризари и улица
„Шипка” в с. Браниполе. Предвидено е
реконструкцията да обхване повече от
1270 л.м. улични площи и 14760 кв.м.
улични и тротоарни платна.
Направени са ремонти в детските градини и училищата. Положихме усилия, за
да функционира нормално образователната система в общината. На 20.07.2020 г.
беше открита детска площадка с модерни съоръжения в с. Златитрап на стойност 40 000 лв. Площадката е 200 кв. м и
е първата на територията на селото.

Откриване на първата детска площадка в село Златитрап
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Откри се нова яслена група в ДГ „Пролет“ с. Ягодово. През месец август е
сключен договор за проектиране на
детска ясла в с. Брестник, новата сграда
е 130 кв.м. и има издадено разрешение
за преустройство.
Вложени бяха 70 хиляди лева за цялостно обновяване на санитарните помещения на ДГ „Веселушка“ с. Марково.
Изцяло е подменено оборудването в
четири броя санитарни възли, всяко от
което е с площ 20 кв. м. Помещенията
са с нова дограма, интериорни врати,
сменен фаянс, подови настилки и ВиК
вертикални клонове.
Напълно преобразен е и Младежкият
клуб в селото. Покривната конструкция
е покрита с битумна мембрана, за да се
отстранят течовете, изцяло са пребоядисани вътрешните стени и освежаване
на външната площадка. Ремонтът е на
стойност 24 000 лв.
С нови санитарни възли са и две групи в
ОДЗ „Първи юни” в село Брестовица. Там
ремонтът включи цялостна подмяна на
фаянса и оборудването. Напълно е обновен и офисът за разливане на храната,
освежени са помещенията за хранене и
игра на децата от трета група.
Усилено тече и ремонтът в ДГ „Родина“
в с. Устина, който включва подмяна на
покривната конструкция и цялостно
саниране на външната фасада на стойност 166 000 лв.
Откри се младежки клуб в с. Ягодово,
нов пенсионерски клуб в Брестник. Въведе се нов модел за изплащане на субсидии на спортните клубове и народни
читалища на територията на община
„Родопи“. Закупиха се телевизори за
пенсионерските клубове в с. Кадиево и
с. Скобелево. Работи се по изграждане
на нови многофункционални спортни
площадки с изкуствена трева в селата
Първенец и Брестник.
Много обекти, които бяха замразени

в годините, незнайно по какви причини, бяха рестартирани. След повече от
десетилетие канализацията на квартал
„Терасите” в село Първенец най-накрая
ще бъде завършена и аз се гордея, че
успяхме с общи усилия на целия екип
да усвоим средствата. Защото имаше
опасност държавата да си ги вземе обратно. На 25.05.2020 г. се направи първа
копка по изграждане на следните улици:
„Св. Св. Кирил и Методий“; „Оборище“;
„Трапезица“; „Плиска“ , „Велико Търново“
и „Шипка”. Дължината е близо 3 км. Инвестицията е за около 1 000 000 лева, а
средствата са отпуснати от ПУДООС.
Въпреки трудните условия на работа заради пандемията и забавените
обществени поръчки, за една година
успяхме да рехабилитираме близо 3,5
километра улична мрежа, а в основни
ремонти на пътната инфраструктура са
вложени 2 121 714 милиона лева.
В Ягодово имат напълно нова улица –
„Стара планина”, завършихме и „Трети
март” в Марково. С изцяло нов асфалт е
улица „България” в Брестник. Разширихме гробищния парк в Първенец.
В момента се работи по смяна на водопровод с полагането на нов асфалт
и подмяна на тротоарната настилка по
шест улици в село Първенец, извършва
се основен ремонт на най-дългата улица в Браниполе – „Хан Аспарух”, от началото на мандата са реконструирани
част от улица „Рангел Даскалов” и „Стоян
Заимов” в Брестик. През октомври започна основен ремонт на улиците „Антим
I” и „Петър Берон” в селото. Сключи се
договор за ремонт на близо 800 метра
улична мрежа в село Цалапица и улица „Римски мост” в Крумово. Още 5,5 км
улици са с положен фрезован асфалт в
Цалапица. Беше изграден изцяло нов
парк до църквата „Св. Архангел Михаил”, а ОДЗ „Пролет” е с канализация.
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Заместник-кметът на Община „Родопи“ Владимир Маринов:

Х

Показахме нова визия и начин на работа
в Община „Родопи“

ората са тези, които трябва да
кажат дали са доволни или не
от свършеното, дали оправдаваме доверието, което ни гласуваха на 3 ноември 2019 година.
Аз мога да отчета, че за една година успяхме и обърнахме модела на работа
в администрацията, където твърдя, че
работят специалисти. Ефектите са налице от една година насам. Тук искам да
кажа нещо – не са толкова важни материалните активи в капитала на една
община, важни са доброто име и човешкият ресурс, с който тя разполага.
Безспорно е свършена много работа и
зад нас стои една обединена и работеща общинска администрация.

В „Родопи” работят
хора с опит, с които
намерихме общата правилна посока за действие.
Цялата съвкупност от тези качества и
бързото сработване доведе до положителните оценки, които имаме като об-

Владимир Маринов инспектира готовата подпорна стена в село Ситово

И мисля, че за една година успяхме да
го постигнем. С г-н Михайлов сме една
здрава сплав от интелект, консенсусни
решения и кадърно управление. Тази
сплав много трудно може да бъде разбита, колкото на някои да им се иска
това.

Винаги съм бил откровен с партньорите си и
честен към избирателите си.

Начало на ремонтните дейности на ул. „Хан Аспарух“ в село Браниполе

щина. Това е нещото, което най-много
ме радва. Защото за мен е важно жителите да са доволни и спокойни.
Бил съм общински съветник, познавам
държавната работа и от позицията на
заеманата от мен длъжност заместник-областен управител на Пловдив.
Това, което наблюдавам сега в община
„Родопи” е последователността, с която
се изпълняват идеите на ръководния
екип и спокойствието у жителите на общината. Когато един човек е задоволен
с това, което би могъл да очаква от администрацията и начина на живот там,
където би искал да живее със своето семейство, тогава идва и удовлетворението за ръководството, че си е свършило
добре работата. За материалните неща
всички знаем, че човешкото око е ненаситно. Моят принцип е, че всичко, което
правим, трябва да бъде достатъчно.

Убеден съм, че община
„Родопи” може да постигне повече.
Да, можем да работим за себе си в
частните сектори, да се погрижим за
себе си и за семействата си, но излизайки навън, тръгвайки на работа или
изпращайки детето си на училище, се
спъваме в разбити улици, неугледни
паркове и липса на зелени пространства. Това не са нещата, които могат да
ни правят щастливи и ние работим за
тяхната промяна.

Това, което ни обедини
преди една година с
кмета Павел Михайлов
беше да реформираме
управлението в община
Родопи”.

Преди повече от година ние се събрахме с конкратна цел и заложихме ясни
приоритети, които следваме. Нас не
ни обединяват схеми и далавери. Не
веднъж съм казвал, че ако управлението на общината започне да придобива
принципи, които не отговарят на моето
верую за честност и почтенност в политиката, аз ще съм първият, който без
съжаление, ще напусна общината.
Аз съм тук, за да изпълня ангажиментите, които съм поел пред своите избиратели, да съм необходимата упора на
кмета Павел Михайлов, до момента, до
който той счита това за нужно. Смятам,
че ние се допълваме по чудесен начин.
Павел Михайлов е изключителен професионалист, човек, който знае какво
прави и съм сигурен, че по правилния
начин е подбрал екипа си.

съветници. Ние от „Родопи” сме чувствителни, особено когато става дума за
финансовото състояние на общината и
инфраструктурата, но винаги си тръгваме усмихнати в края на сесията, нямаме
напрежение помежду си. Това е от огромно значение.
Когато няма дребнотемия, когато не се
работи на инат и налагане на собствена
политика, само защото някой така иска,
а се работи за хората, винаги се намират правилните решения.
Нямам съмнения, че за тази една година сме дали много поводи за критика.
Който не работи, той не греши! От друга
страна, обаче, съм убеден, че положителните неща в управлението в този коалиционен формат БСП-АБВ са повече
от отрицателните.
Голямата заслуга е на целия екип на
кмета на общината Павел Михайлов.
Успяхме да овледеем процесите, да
намерим правилния подход към служителите в администрацията. Диалогът и
доверието в екипа и общуването с хората от община „Родопи” са основният
залог за един успешен мандат.
И фактите сами говорят за това!

Работим добре и с общинските съветници,
наблюдавам една градивна опозиция.
Затова благодаря на всички от Общинския съвет. Защото, няма как да има
успехи без добра администрация и
без подкрепата на всички общински
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457 решения отчита ОбС „Родопи“
за първата година от мандата

т началото на мандат 20192023г. са гласувани общо 457
решения, като едва 4 от тях
са върнати за ново разглеждани от Областна администрация на гр.
Пловдив.
Още с първото си решение за 2020 г. съветниците приеха и единодушно подписаха декларация против предприемане
на действия за търсене и проучване за
добив на подземни богатства на територията на общината.
В разгара на епидемичната обстановка възникна и въпросът с общинските
земи и помещения, които биват отдавани под наем. С Решение № 97 от месец
май местният парламент на „Родопи”

постъпил документ. Колегите – членове на комисиите се сработват добре и
успешно.
Пожелавам си 2021 г. да бъде по-ползотворна. Предвид засиления инвеститорски интерес към Община „Родопи“
се надявам, че догодина по същото
време, ще можем да се похвалим с повече приети положителни решения.
Основна цел за предстоящата Нова
година е стартирането на процеса по
обезщетяване на правоимащите лица.
даде съгласие за освобождаване изцяло от задължението за заплащане на
вноските за наем или за ползване на
общински нежилищни имоти на територията на Община „Родопи”, от физически и юридически лица – наематели
или ползватели, които са преустановили дейността си вследствие на мерките
и ограниченията, наложени по време
на извънредното положение, обявено
с решение на Народното събрание от
13.03.2020г.
Въз основа на проявен инвеститорски
интерес са гласувани две решения за
отдаване под наем на нефункциониращата детски градина в село Храбрино и
старото училище в село Брестовица. Условията за търга предвиждат, че участниците ще вземат под наем сградите
само и единствено за учебни дейности,
като по този начин се съхранява характера на учебните заведения, което ще
се отрази благоприятно върху развитието на селата.
Общински съвет прие и одобри Петиция за реална финансова децентрализация и споделяне на част от приходите
от подоходното облагане с общините в
Република България.
За една година ОбС е гласувал еднократна финансова помощ за 74 нуждаещи се жители в тежко здравословно и
финансово положение.
„ Доволен съм от работата на всички колеги общински съветници“, коментира
председателят Георги Цанков. „Изключително синхронизирано и отговорно
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работят всички Постоянни комисии към
Общински съвет. Смятам, че резултатът
от 457 гласувани решения е заслуга на
всеки един от нас. Важно е да се знае,
че нямаме провалена сесия. Върнатите
ни решения са под 1%, което означава, че юристът към Общински съвет
и служителите в административното
звено работят много добре. Заслуга за
това има и отличната работа и кореспонденция с Областна администрация
Пловдив и областния управител г-жа
Дани Каназирева.
За мен, като председател, е важно, когато бъде планирана една сесия, да зная,
че мога да разчитам на отговорното отношение на колегите си. Често сме принуждавани да гласуваме непопулярни
решения, като вдигане на дадени такси
или данъци. Когато ангажираността и
дългът на общинските съветници са
техен приоритет, те поставят на заден
план партийните си пристрастия. Имайки предвид това, когато едно предложение е добре мотивирано и в интерес
на жителите на общината, то всички колеги подхождат рационално и гласуват
единодушно. Сега е моментът да кажа,
че през последните месеци получаваме похвали, както от колеги от администрацията на общината, така и от хора и
фирми, в чиито интерес сме гласували
решения. Темпото ни на работа е бързо и много добро. С гордост искам да
отбележа, че в Постоянните комисии
няма „отлежаващи“ преписки - те заседават всеки месец и разглеждат всеки
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Цалапица е едно от четирите населени места в общината, в което жителите могат да ползват безплатно интернет. Система за свободен достъп до
глобалната мрежа е изградена още в
Брестник, Първенец и Устина.
Още в първия месец от управлението ни бяха чакълирани седем улици
в Златитрап, които бяха на мека настилка. Извършихме и отводняване
на главната улица в селото.
За първи път най-дългата улица в
село Кадиево беше покрита с асфалт.
Улица „Четвърта” беше най-болната
тема за жителите на селото. Сега над
60 домакинства се радват на обновена инфраструктура. В Кадиево тази
година ремонтирахме сградата на
кметството и здравната служба.
Започнахме изграждане на система
от видеонаблюдение в селата Брестник, Браниполе, Белащица, Марково
и Първенец. Камери ще има на входно-изходните артерии, централната
част на населените места, както и в
детските градини и училищата на територията им.
Успяхме да изготвим проект за изграждане на нов мост над река Първенецка
(Върлещица) на стойност 100 000 лева.
Надяваме се, че държавата ще отпусне
средства за реализацията на проекта.
Общината успя да осигури 85 хиляди
лева бюджетни средства за изготвяне на технически проект за цялостна

Това ще предизвика един своеобразен
инвеститорски и строителен подем в
общината. Надявам се Община „Родопи“ да не бъде гледана като „безсмислена“ и „изкуствено“ създадена, а всъщност всички отговорни институции да
гледат на нас като на един сериозен и
отговорен административен център.
Населението на общината към момента
вече надхвърля по брой населението
на някои от районите на гр. Пловдив“,
подчерта Георги Цанков.
подмяна на водопреносната мрежа в
село Брестовица.Надявам се следващата година, съвместно с ВиК – Пловдив проектът да бъде реализиран.
Още 50 хиляди лева са вложени в изграждането на близо 700 кв. м пътни
ивици на улица „Оборище” в селото.
Подготвя се и проект за извършване
на цялостна реставрация на фасадата
на храм „Св. Св. Константин и Елена“
в село Първенец.
От началото на годината до 31.10. са
усвоени близо 700 хиляди лева за
текущи ремонти на улици в населените места и общинската пътна мрежа. Още 450 хиляди лева са вложени
в подобряване на сградния фонд на
детските градини и кметствата.
Община „Родопи” е едно много добро
място за живеене и бизнес инвестиции.
Доказателство за това е броят на издадените разрешения за строеж. За периода от ноември миналата година до
20.11.2020 са издадени 746 документа.
Само за първите десет месеца на тази
година сумата, постъпила в бюджета
на общината от данък придобиване
на имоти е в размер на 1 515 328 лева.
185 са удостверенията за въвеждане в
експлоатация за жилищни сгради и 52
броя за промишлени сгради.
Обещах, че ще бъда кмет на всички
жители и няма да деля хората нито по
политически партии, нито по религии,
защото каузата е Община„Родопи” да
стане по-добро място за живеене!

Е

Откриха нова детска ясла в село Ягодово

дна отдавна чакана придобивка”, с тези думи заместниккметът на община „Родопи”
Владимир Маринов откри новата детска ясла в село Ягодово. Новата сграда беше осветена на официална
церемония в присъствието още на ресорния заместник-кмет Борислав Инчев, заместник-кмета Неази Таир, председателя на Общински съвет „Родопи”
Георги Цанков, общинските съветници
Веселина Михайлова, Иван Стоилов и
Йордан Бакалов,представители на общинска администрация.
„Това е придобивка не само за село
Ягодово, но за цялата община. Благодарение на усилията на целия екип направихме необходимото, за да върнем
живота в тази сграда. Община „Родопи”
става все по-атрактивна за младите
хора, населените места от общината са
едно добро място за живеене. Подобряване на условията в детските заведения
е един от основните ни приоритети,
но решенията не са работа на парче, а
цялостна програма за развитието им.
Чудесен е поводът, по който сме се събрали днес, а ние ще продължаваме
с нашите усилия да създаваме добри
условия, в които най-малките да учат и
растат”, с удовлетворение заяви Владимир Маринов, временно изпълняващ
длъжността кмет на община „Родопи”.
В новата яслена група има спалня за
деца, стая за игра, кът за хранене, блок
за измиване на посуда, санитарен възел
и умивалня, гардеробно помещение. „
Условията са повече от прекрасни, децата имат дневна, стая за отдих, нова
тоалетна, отопление”, доволно отбелязват от екипа на детското заведение.

„Новата яслена група ще осигури комфорт и по-добри условия за отглеждането на децата от селото”, коментира
директорът на детска градина „Пролет”
Веселина Мурджева.
Преди ремонта постройката беше на
груб строеж, а сградата - предназначена за социална кухня. В преустройството й общината вложи 170 хиляди
лева. Осигурени са и необходимите 30
хиляди лева за обзавеждане. В бюджета
тази година са заложени още пет хиля-

ди лева за включване в газовата мрежа.
Новата яслена група работи официално
от понеделник. Тя е с капацитет от 20
деца.
Лентата на новата сграда прерязаха заместник-кметовете Владимир Маринов
и Борислав Инчев, заедно с директора
на детското заведение. А истинските
домакини , децата от детска градина
“Пролет” в Ягодово поздравиха присъстващите с кратка музикална програма.

Изключителна новина за община „Родопи“,
ще строят детската градина в Браниполе

П

роект за цялостно изграждане
на нова сграда на детска градина „Синчец” в село Браниполе спечели Община „Родопи”. Проектът е на стройност близо 3 милиона
лева, а средствата ще бъдат отпуснати по Програмата за изграждане,
пристрояване,надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища на Министерството
на образованието. „Родопи” е една от
89-те общини, одобрени за финансиране от ведомството.
„Изключителна новина за община
„Родопи”. От близо десетилетие това
е първият голям проект, спечелен
от общината. Ние продължаваме да
изпълняваме нашите ангажименти
и аз съм изключително щастлив, че
още в първата година от мандата можем да се похвалим с такъв успех”,
коментира кметът Павел Михайлов.
Той похвали екипа си и подчерта, че
работата на администрацията трябва
да продължи по същия начин. „Рабо-

тим сериозно и даваме заявка за един
успешен мандат”, каза кметът на община „Родопи”.

Новата детска градина в Браниполе ще
бъде модерна, с озеленяване. Тя ще замени старите талашитени постройки,

които не отговарят на съвременните
стандрати за отглеждане на децата.
Идеята е заведението да обслужва
селата Браниполе, Белащица и Брестник.
„Проектът за изграждане на детската градина в Браниполе е един
от приоритетите, които заложихме
в програмата си за управление. От
началото на мандата проведохме
неколкократно разговори с министъра на образованието Красимир
Вълчев, който обеща съдействие.
Направихме много и се надявам това
да бъде оценено. Искрено благодаря
на министъра за разбирането”, каза
заместник-кметът на общината Владимир Маринов.
С изграждането на новата детска градина в село Браниполе ще се реши
голяма част от проблема с лошата
инфраструктура в детските градини
в общината. От ръководството изразиха надежда, че строежът ще започне скоро.
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Заместник-кметът на „Родопи“ Владимир
Маринов инспектира важни строителни обекти

И

нспекция на няколко строителни обекта на територията
на населените места в общината направи заместник-кметът на „Родопи” Владимир Маринов.
Маринов провери напредъка по рехабилитацията на уличната мрежа в селата Първенец, Брестник и Браниполе.
Заместник-кметът на община „Родопи”
остана видимо доволен от строителството в село Първенец. Там се извършва основен ремонт с подмяна на водопровод и полагане на нов асфалт на
близо километър улична мрежа. Строителството е почти завършено по улиците „Кубрат”, „Пролет”, „Петър Берон” и
„Васил Коларов”. В момента строителите полагат нова тротоарна настилка, а
в началото на следващата седмица ще
започне и асфалтирането.
„Със завършването на проектите ще
се подобрят значително условията за
живот на хората в тази част на селото.
Улиците са изключително важни. Отсечките са в района на училището, в
което ежедневно учат децата от първи
до четвърти клас”, коментира Владимир
Маринов.
Усилено тече ремонтът и по улица „Хан
Аспарух” в Браниполе. По проект е

Община „Родопи“ обявява важна
обществена поръчка

предвидено изцяло да бъде обновено
трасето с дължина близо 600 метра, а за
реновирането му са отделени малко над
315 хиляди лева от бюджета на община
„Родопи”. След разговори със строителите преди дни, днес беше констатирано, че дейностите се извършват в срок и
съгласно утвърдените планове.
Видимо забавяне обаче отчете общинската инспекция в Брестик. Заместниккметът провери работата по рехабилитацията на улиците „Антим I” и “Петър
Берон”. Въпреки, че от началото на строителните дейности е минал повече от
месец изпълнителите по обектите имат
още много задачи, докато ги завършат.
„Независимо, че улиците са в ремонт,
те изглеждат много по-добре сега. Двете отсечки бяха в изключително тежко
състояние. Улиците са под голям наклон и заради липсата на отводняване
при всеки дъжд се стичат реки от камъни и нанос, а дворовете на десетки
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къщи оставаха под вода. След ремонта
този проблем ще бъде решен”, каза Маринов.
Напредва обновяването на детската градина в село Устина. Ремонтът е
първият, свързан с образователната
инфраструктура. Обектът вече с обновена покривна конструкция и сменена дограма. Работи се и по цялостна
модернизация на външната фасада на
детското заведение.
„След реконструкцията детска градина
„Родина” ще отговаря на всички съвременни изисквания и стандарти за обучение на децата. Радвам, се че строителните дейности текат качествено и в
срок”, сподели след инспекцията Владимир Маринов.
В проверката се включи екип на техническата служба в общината, както и
кметовете на населените места Ренета
Плевнелиева, Даниела Стоилова, Атанас Шопов и Нели Бундева.

О

бщина „Родопи” ще обяви
обществена поръчка за дългочакания проект за рехабилитация на водопроводната мрежа
в Брестовица. До края на месеца ще
бъде готово техническото задание,
след което ще бъде открита процедура и възлагане на проектирането.
Още в началото на месец септември,
по предложение на кмета на община
„Родопи” Павел Михайлов, общината
осигури финансиране за изготвяне
на проект за цялостна подмяна на
водопреносната мрежа в Брестовица. Бяха отпуснати 85 хиляди лева за
тази дейност.
„Обектът ще бъде изпълнен благодарение на финансирането от общинския бюджет на „Родопи”. Това е

пореден ангажимент, който поехме
и сме на път да изпълним. Целта на
ръководството на община „Родопи” е
в Брестовица да пият чиста питейна
вода”, коментира Владимир Маринов, временно изпълняващ длъжността кмет на „Родопи”.
Проблемът с водопреносната мрежа
в Брестовица е сериозен. Хората от
години страдат заради качеството
на водата, а през февруари в селото
бе установено наднормено съдържание на манган в питейната вода.
Реалното решение е цялостна подмяна на водопреносната мрежа, а
общината да кандидатства за финансиране пред държавата, което
възлиза на няколко милиона лева,
каза преди време кметът на „Родопи”
Павел Михайлов.

Ж

Кметове на селата от „Родопи“ настояват
за редовен обществен транспорт

ителите на няколко села
от община „Родопи” протестират срещу нередовен обществен транспорт
и редуциране на част от линиите, които
обслужват Марково, Брестовица, Първенец и най-голямото село Цалапица.
Проблемът със закрити автобусни линии беше обсъден на работна среща
със собственика на фирмата-превозвач Веселин Дошков. Събирането беше
по настояване на кмета на община
„Родопи” Павел Михайлов. На нея присъстваха ресорният заместник-кмет
Неази Таир, началникът на дирекция
„Общинска собственост” Ивайло Иванов, кметовете на четирите населени
места – Десислава Терзиева, Любен
Радев, Ренета Плевнелиева и Ивайло
Данаилов, както и кметът на село Ягодово Димитър Дишев.
„Срещата е провокирана от нарастващото недоволство на жителите на тези
населени места заради липсата на удобни автобуси, които да ги обслужват”, коментира в началото кметът Михайлов.
Автобусите до Първенец, Марково,
Цалапица и Брестовица са намалени
заради все по-малкото пътници, които ползваха транспортната услуга по
време на месеците на пандемия. Кметовете обаче са категорични, че сега
ситуацията е различна. Те настояват да
се възстанови пълното разписание на
автобусите, които обслужват селата. Заради липсата на рейсове децата, които
учат в Пловдив, а възрастните, които
работят в областния град, нямат друга

алтернатива, освен да стоят с часове на
спирките.
„Всеки ден получаваме оплаквания от
хората, които търсят съдействие от
нас. Децата, които са втора смяна на
училище тръгват два часа по-рано за
Пловдив, другите, които са на училище
от сутринта пък губят ценно време, защото няма кола, която да ги прибере
обратно към селото”, коментира кметът

на Марково Десислава Терзиева. Тя настоя за връщане на автобуса в 15 часа,
който пътува за селото и възможност на
колите да обслужват и вилната зона, която се разраства.
В Първенец пък искат да бъдат пуснати допълнително пет часови линии
– сутринта в 4:20 ч., 9:40 ч., 11:40 ч, а
следобед- в 14:20 часа, като настояват
последният автобус за селото да бъде

в 22:20 часа. Ефективна за жителите на
Цалапица се оказва новата линия, която пътува за областния град в 8 часа.
Но кметът Ивайло Данаилов настоява
да бъде попълнен буферът, който се
получава с липсата на транспорт от
селото за Пловдив три часа преди
обед и толкова в следобедно време,
когато учениците и работещите първа
смяна се прибират.
За близо 80 души, ангажирани в сферата на здравеопазването е изключително важно да бъде възстановен рейсът
в 17:10 часа от Брестовица, сподели
на срещата и кметът на селото Любен
Радев.
„Транспортното разписание на автобусите в общината е от преди повече
от 10 години и оттогава не е актуализирано”, обясни собственикът на фирма „Хеброс бус” Веселин Дошков. Той
обеща,че още следващата седмица, ще
започне преброяване на пътникопотока, за да се прецени необходимостта от
увеличаване на автобусите и промяна
на интервала на преминаване.
„Нашите села са големи и броят на жителите им непрекъснато расте затова е
изключтелно важно да бъде намерено
решение. Радвам се, че срещата завърши с ангажимент от страна на фирмата-превозвач. Ще продължим да водим
разговори и след цялостен анализ на
обществения транспорт по селата ще
бъдем по-адекватни при взимането на
решение”, обобщи резулата от срещата
кметът на община „Родопи” Павел Михайлов.

Община и бизнес обсъждат създаване на индустриални зони в „Родопи“

О

бщина„Родопи” беше домакин
на първа работна среща за
създаването на индустриални
зони като публично-частно партньорство между общината и бизнеса.
Срещата се проведе в присъствието
на кмета Павел Михайлов, неговите
заместници Владимир Маринов и
Неази Таир, председателя на ОбС „Родопи” Георги Цанков и представители
на местния бизнес. Обособяването на
индустриални зони ще бъде включено в Общия устройствен план на общината, а за изработването му вече
тече процедура. Документът залага
основните параметри за развитие на
„Родопи” в следващите години.
Перспективите за икономическото
развитие на общината представи
Явор Гечев, който е част от работния
екип за изготвяне на плана за интегрирано развитие на „Родопи”.
„Община „Родопи” paзпoлaгa c вcичĸи
пpeдпocтaвĸи дa зaщити пoзициитe
cи ĸaтo peгиoн c виcoĸa cтeпeн нa
paзвитиe. На нейна територия имa
няĸoлĸo пepcпeĸтивни зoни, ĸъдeтo
би мoглa дa ce oфopми индycтpиaлнa

зoнa: Зона Крумово с летище „Пловдив”,
индустриален парк „Родопи”, разположен на територия от над 5 хиляди декара, село Златитрап, в което се намира
единствения трансмодален терминал

в страната и зона Цалапица с основна
връзка към АМ „Тракия”, обясни в презентацията си той.
Според идеята ще бъде създадено публично предприятие, в което община

„Родопи” ще притежава 50+1% дялово участие. Смесената компания ще
разработва индустриалната зона,
като поетапно изгражда отделни терени с пълна инфраструктура, ток,
газ, вода, канал и оптични кабели.
„Необходимо е да започнем от населените места. Ще търсим помощта на новосъздадения„Български ВиК холдинг“
за изграждане на цялостна ВиК мрежа
от селата Брестник, Белащица, Браниполе и Първенец и включването й в
Южния обходен колектор на Пловдив.
Водопроводът ще бъде паралелно подменен изцяло в обхвата от „Пещерско
шосе” до „Кукленско шосе”, коментира
кметът на общината Павел Михайлов.
„Целта ни е да превърнем „Родопи”
в един от paзвититe и гoтoви зa инвecтиpaнe бизнec peгиoни”, каза той.
Първата стъпка е подписване на меморандум за сътрудничество между
общината и представители на бизнеса, които инвестират на територията
на „Родопи”. Ще бъде сформиран и
консултативен съвет, на който ще се
обсъждат отделните параметри за
осъщестяване на проекта.
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Нов автомобил за социалния патронаж
в село Брестовица

ов автомобил закупи община „Родопи”. Придобивката
ще се използва за нуждите
на социалния патронаж в
село Брестовица. Това е поредният
ангажимент, който новото ръководство изпълнява към жителите на общината. Така ще се подобри качеството на услугата при извършване на
здравно и психологическо консултиране по домовете на възрастни хора,
живеещи в отдалечени райони.
Ключовете за новата кола бяха връчени лично на кмета на община „Родопи”
Павел Михайлов.
„Социалната услуга предоставя пакет
от грижи и медицинско обслужване
,затова сме длъжни да осигурим сигурност. Разбира се и колкото е възможно повече допълнителни места,
защото това е една от основните ни

задачи”, коментира кметът Павел Михайлов.
В село Брестовица 52 души се възползват от услугата. Желаещите обаче
са повече. „Старият автомобил, който
досега беше в полза на социалния
патронаж е технически неизправен и
не отговаря на условията на Агенцията по храните”, коментира директорът
Мария Тасева. Тя остана изключително доволна от новината. „Услугите, които социалният патронаж предоставя
са незаменими за самотните, възрастнини и болни хора.”
„С новия автомобил ще могат да се
обхванат много повече нуждаещи се.
Става дума за лекотоварен бус „Форд”,
който е в отлично състояние и с него
ще подобрим тази услуга”, каза заместник-кметът на община „Родопи”
Владимир Маринов.

Община „Родопи“ дарява 5000 лева
на болница „Свети Мина“

8-метров кръст ще пази
Цалапица от беди

Ж

О

бщина „Родопи” подкрепя
здравната система, като ще
дари сумата от 5 хиляди лева
на МБАЛ „Св. Мина“, която се превърна в първата ковид-болница в
страната. Дарението има за цел да
подпомогне болницата в условията
на нарастващ брой заболели от коронавирусна инфекция.
„В тежки ситуации като тази вярваме,
че най-добрият начин да се справим
е като всички сме обединени, адекватни и единни. С това дарение показваме своята съпричастност към
благородните усилия на българските медици. Сумата не е голяма, но се
надавям, че ще успеем да осигурим

още по-добра и успешна грижа за
най-силно засегнатите жертви на панедмията”, коментира Владимир Маринов, който временно изпълнява
длъжността кмет на община „Родопи”.
Той пожела възможно най-скоро да
преодолеем последствията от създалата се кризисна ситуация.
„В момента проблем е не толкова
осигуреността с болнични легла, а
недостигът на квалифициран медицински персонал, който да се грижи
за болните в лечебните заведения.
Затова се надявам, че средствата ще
бъдат в полза на ръководството на
лечебното заведение”, каза още Владимир Маринов.

ителите на най-голямото
село в община „Родопи” се
радват на нова забележителност. 8-метров кръст, издигащ се на
върха на могилата „Чернота”, от днес
ще пази селото от бедствия. Божият
символ беше осветен от отец Васил.
Кръстът е дарение от Йордан Гълъбов, а изработката е на местна фирма.
Местността „Чернота” не е избрана
случайно. Тя е свързана с историята
за Сопас – спасителя на Цалапица.
Легендата гласи, че по време на турското робство селото е било често
нападано и разграбвано, тъй като
било разположено на важен за онова
време кръстопът.
По онова време Цалапица била оградена с канали от всички страни, а на
върха на могилата имало наблюдателница.
Когато наближавали турски войски,
наблюдателят биел камбана от върха на хълма и селяните се скривали
в рова. Но с времето разбойниците
разбрали, че хората са предварително подготвени. Намерили наблюдателницата и устроили засада. При
поредното нападение момчето, успяло да извести съселяните си, било
камбата и побягнало. То се казвало
Спас. Малко преди да стигне и прескочи рова обаче бил уловен, убит и
провесен с краката нагоре.

На лобното място е построен параклис на името на Свети Спас. Параклисът все още съществува и се намира
в частен имот на ул. „ Дунав”.
„Възнамеряваме при подходящи условия през 2021 г. на Спасовден да
организираме възстановка на събитието. Ще раздадем и курбан за здраве”, разказа кметът на селото Ивайло
Данаилов. Историята на Цалапица не
бива да бъде пренебрегвана, коментират от екипа на Данаилов.

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