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Павел Михайлов с позиция ПРОТИВ 
всички намерения за договорите 

за концесия в Белащица
С официално писмо, адресирано 

до РИОСВ, община „Родопи” за 
пореден път се обявява против 
инвестиционното намерение 

за продължаване срока на концесията 
за добив на строителни материали или 
увеличаване на концесионната площ в 
землището на село Белащица. Общин-
ската администрация изпрати писмото 
и до министрите на енергетиката на РБ, 
МРРБ и МОСВ.
Причина за реакцията на община „Ро-
допи” стана информацията, че „Евро-
пейски пътища” АД спечелиха делото 
срещу Министерство на енергетиката 
за затварянето на кариерата в Бела-
щица. Хората в селото протестират и 
срещу инвестиционното намерение на 
другия концесионер – „Холсим кариер-
ни материали” АД за удължаване срока 
на концесията. 
Общинското ръководство на „Родопи” 
изразява своето категорично станови-
ще против инвестиционното предложе-
ние на фирмата за удължаване срока на 
концесията. 
 Като основен мотив в позицията си 
Общината изтъква факта, че бъдещите 
планове за развитие включват превръ-
щането на „Родопи“ в зелен жилищен 

район в близост до Пловдив и като 
център за екологичен, културен, рели-
гиозен и винен туризъм.
„Недопустимо е в най-бързоразвива-

щия се район по отношение на инвес-
тиции за жилищно строителство, да се 
разреши възобновяване на дейността 
на кариерите”, коментира кметът Па-

вел Михайлов. Той допълни, че за по-
следните три години издадените раз-
решения за строеж в селата Белащица, 
Брестник и Марково са близо 1000. 
„Кариерите са източник на непрекъс-
нато замърсяване и запрашаване на 
въздуха. В същото време само за ми-
налата година населението, намиращо 
се в непосредствена близост до карие-
рата в Белащица и съседните Марково 
и Брестник се е увеличило с над 1300 
души. Като ръководство на община 
„Родопи“ ще използваме всички зако-
нови правомощия, за да не допуснем 
повече концесията да застрашава об-
щесвения ред и околната среда“, каза 
още кметът. 
Заради географското си положение 
община „Родопи“ притежава редица 
туристически ресурси, които дават 
възможност за развитие на различни 
видове туризъм и привличане на ин-
вестиции.
В подкрепа на недоволството на граж-
даните и твърдата позиция на кмета на 
общината Павел Михайлов в края на 
януари тази година Общински съвет 
„Родопи“ прие решение  против възоб-
новяване на дейността на кариерите в 
землището над село Белащица.
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След 40 години детската градина в Устина 
дочака ремонт

С обновена фасада, сменена до-
грама и освежени помещения 
посреща своите възпитаници 
детската градина в село „Усти-

на“. Реновираното детско заведение 
беше открито официално от кмета на 
община „Родопи“ Павел Михайлов и за-
местник-кмета Владимир Маринов.
На церемонията присъстваха кметът на 
село Устина Нели Бундева, общинските 
съветници Ренгинар Мустафова, Галина 
Вълева и Бюлент Шакир, както и екипът 
на детското заведение.
Водосвет за здраве отслужи отец Си-
меон. 
„Това е един дълго чакан ремонт и се 
радвам, че успяхме да го реализираме. 
По време на кампанията за местни из-
бори аз и Владимир Маринов отново 
бяхме тук и видяхме, че детската гра-
дина е в много лошо състояние. Поехме 
ангажимент, като коалиция „БСП-АБВ“, 
че ще осигурим финансиране за обно-

вяване на покривната конструкция и 
цялостна модернизация на външната 
фасада на детското заведение. Днес 
ремонтът вече е факт, а това е поред-
ното доказателство, че поетите от на-
шата коалиция „БСП-АБВ“ предизборни 

Жителите на село Ягодово ще 
се радват на първата спорт-
на площадка, изцяло обо-

рудвана за тренировки на открито. 
Първа копка на бъдещия фитнес на 
открито в селото направи кметът на 
община „Родопи” Павел Михайлов.
На официалното откриване на стро-
ителните дейности присъстваха за-
местник-кметът Владимир Маринов, 
кметовете на селата Ягодово Дими-
тър Дишев и на съседното Крумово 
Румяна Самоковарева, общинските 
съветници Веселина Михайлова и 
Иван Стоилов, както и представители 
на фирмата-строител.
Спортната площадка ще бъде изгра-
дена на площ от 120 кв.м по проект 
на ДФ „Земеделие”. Тя е на стойност 
58 хиляди лева, като сумата включва 
строителство и оборудване. Мястото 
до стадиона в селото ще бъде обзаве-
дено с велоергометър, фитнес уреди 
и маса за тенис. 
„Развитието на спорта е един от секто-
рите, за който ще дадем категорично 

нат далеч от алкохол и наркотици”, 
коментира кметът Павел Михайлов.
На стрийт фитнес ще се радват и в 
село Крумово. Строителството на 
дългоочакваната от младежите при-
добивка трябва да приключи до края 
на месец април.
Павел Михайлов, заедно със замест-
ника си Владимир Маринов посетиха 
и обновената детска площадка в село 
Ягодово. Тя е предназначена за деца 
от 3 до 12 години. Реконструкцията на 
площадката за най-малките жители на 
селото е за сметка на общинския бю-
джет. Старите и опасни уреди и елемен-
ти са демонтирани, а на тяхно място са 
поставени съоръжения, отговарящи 
изцяло за безопасността на децата.
В Инвестиционнната програма на 
община „Родопи” за тази година са 
предвидени още 77 хиляди лева за 
ремонт на улица „Стадиона” в село-
то, газификация на училище „Неофит 
Рилски” за още 60 хиляди лева, както 
и подмяна на уличното осветление за 
55 хиляди лева. 

В Ягодово правят фитнес на открито, кметът Павел Михайлов 
постави началото на строителството

обещания се изпълняват“, каза кметът 
Павел Михайлов. 
Строителните дейности са в размер на 
близо 167 хиляди лева. Подменени са 
265 кв.м покривна конструкция, сгра-
дата е изцяло санирана, сменена е и 

част от дограмата. Над 320 кв. м в сгра-
дата на детската градина са освежени и 
пребоядисани – занималня, сервизни 
помещения и коридори. 
„Нашите деца заслужават да се обуча-
ват в по-красива и комфортна среда. В 
детските заведения се възпитават бъде-
щите будни жители на община „Родопи”. 
Това трябва да се случва в нова и съвре-
менна образователна инфраструктура. 
Реализацията на този проект е стъпка 
в тази посока“, коментира още кметът 
Павел Михайлов. 
Кметът на село Устина Нели Бундева 
изрази удовлетворението си от извър-
шения ремонт и благодари на екипа на 
община „Родопи“ за оказаната подкре-
па.
С благодарност от името на всички 
родители се обърна и Ренгинар Муста-
фова, общински съветник от „Родопи”. 
„Благодаря, че изпълнихте обещанието 
си. Всичко, което се случва в нашата об-
щина показва, че работите съвестно в 
името на гражданите. Вие доказахте, че 
не делите хората на етноси и кметовете, 
според политическата им принадлеж-
ност“, каза общинският съветник от ко-
алиция „БСП-АБВ” Ренгинар Мустафова 
и пожела работата да продължи така, 
както и досега. 
Детска градина „Родина“ е на повече от 
40 години и до момента това е първи-
ят сериозен ремонт, който се прави в 
нея. 

нова визия в община „Родопи”. Спортът 
за всички е сред приоритетните сфе-
ри на дейност на нашето управление. 
Не само като кмет, но и като родител 

съм убеден, че спортът е здраве, но е 
и мощен фактор, който възпитава към 
толерантност, създава приятелства и е 
най-добрият начин децата да пораст-
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Кметът на Община „Родопи” Па-
вел Михайлов, заедно със сво-
ите заместници Владимир Ма-
ринов и Неази Таир официално 

откриха реконструираната улица „Хан 
Аспарух” в село Браниполе. Да прере-
жат лентата на новата придобивка бяха 
и кметът на селото Даниела Стоилова, 
председателят на ОбС „Родопи” Георги 
Цанков, общинските съветници Кера 
Тошева и Николай Гачев. На церемони-
ята присъстваха и много доволни жи-
тели, които след дълги години чакане 
отново се движат по асфалт и обновени 
тротари.
Преди ремонта състоянието на улица-
та беше изключително лошо, настилка 
почти липсваше, улицата беше с големи 
дупки и прашна.
„Сега вече „Хан Аспарух” наистина при-
лича на улица – асфалтирана, с подме-
нена водопроводна мрежа и нови тро-
тоари , което подобрява качеството на 
живот на хората от района. Ремонтът 
на улицата беше едно от предизбор-
ните обещания на коалиция „БСП-АБВ” 
и още през есента на миналата година 
ние успяхме да го реализираме. Надя-
вам се така да продължим да работим 
до края на мандата, с амбиция да про-
меним визията на „Родопи”, каза кметът 
Павел Михайлов. 
„Хан Аспарух” е най-дългата улица в 
село Браниполе. Трасето е с дължина 
близо 600 метра, а за реновирането му 
са отделени малко над 315 хиляди лева 
от бюджета на община „Родопи”. 
„Ръководството на община „Родопи” 

ще продължи да полага грижи за раз-
витието на селото”, обеща кметът Павел 
Михайлов. Ремонт ще бъде направен и 
на улица „Шипка” в селото, която също 
е в много лошо състояние. За 48 хиля-
ди лева ще бъде изцяло подменено 
уличното осветление, в бюджета за 
тази година са заложени средства и за 
проектиране и строителство на вто-
ростепенна канализационна мрежа 
по улиците „Персенк”, „Хан Крум” и ул. 
„Охрид”.

Над 200 семейства в Браниполе се радват 
на нова улица

Тази година ще започне и първият етап 
по изграждането на новата детска гра-
дина в село Браниполе. Инвестицията е 
за 4,6 милиона лева, отпуснати от дър-
жавния бюджет. Още 270 хиляди лева 
са осигурени от общината за преструк-
туриране на временна сграда, в която 
да бъдат преместени децата, докато 
трае строежът. 
„Проектът за изграждане на детската 
градина в Браниполе е един от прио-
ритетите, които заложихме в програ-

Улица в Брестник за първи път видя асфалт

мата си за управление като коалиция 
„БСП-АБВ”. Положихме доста усилия, 
за да спечелим този мащабен проект 
за общината и се надявам това да бъде 
оценено от хората”, коментира и за-
местник-кметът Владимир Маринов. 
Кметската визита в село Браниполе 
завърши с аплодисменти, а кметът на 
селото Даниела Стоилова благодари 
на ръководството, че вратите на кмет-
ството са широко отворени за всички 
граждани и за техните проблеми. 

Няколкостотин линейни метра 
асфалт покриха за първи път 
улица „Петър Берон” в село 

Брестник. След  десетилетия газене 
на кал от хората, улицата вече има 
нова пътна настилка. 
Кметът на община „Родопи” Павел 
Михайлов и заместникът му Влади-
мир Маринов спазиха поредното си 
предизборно обещание и отсечката 
от 400 метра вече е асфалтирана. 
Двамата ръководители на община 
„Родопи” бяха посрещнати от благо-
дарни брестничани. 
„Доживях да видя асфалт на нашата 
улица. Благодарим ви, че удържахте 
на думата си. Направихте страхотен 
подарък за всички жители на „Петър 
Берон”, коментираха хората.
Отсечката е основно ремонтирана, 
с подменен водопровод и нова тро-
тоарна настилка. С изцяло нов ас-
фалт вече е улица „Антим I”, която е 
изключително натоварена. Улицата 
се намира в центъра на село Брест-
ник, но въпреки това е в изключи-

„Състоянието на улиците беше пла-
чевно, защото осем години Брестник 
беше забравен.  Поставихте началото, 
нека така да продължавате”, каза отец 
Тодор, който определи церемонията 
по откриването на обновените улици, 
като „събитие” за селото. 
Кметът Павел Михайлов подчерта, 
че за пореден път местната власт в 
лицето на коалиция „БСП-АБВ” пока-
за,  че абсолютно всички населени 
места от общината са важни, неза-
висимо от това колко големи или 
малки са те, кого са подкрепяли или 
не на избори. 
„Изпитахме истинско удовлетворе-
ние от свършеното, виждайки ра-
достта в очите на хората от селото, 
лъгани години наред, че проблемът 
им с пътя ще бъде решен“, коменти-
ра кметът на община „Родопи” Павел 
Михайлов.  
Средствата за обновяването на двете 
улици в село Брестник са на стойност 
560 хиляди лева, отпуснати от бюдже-
та на община „Родопи”. 

телно лошо състояние.
Двете  важни за селото улици откриха 
официално кметът на общината Павел 
Михайлов, заместник-кметът Влади-

мир Маринов и кметът на селото Ата-
нас Шопов. 
Церемонията започна с водосвет за 
здраве, който  отслужи отец Тодор. 
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Денят на Земята се превърна в 
пъстър празник за децата от 
община „Родопи”. По повод 22 
април училищата и детските 

градини организираха редица иници-
ативи.
Кметът Павел Михайлов, заедно със 
своя заместник Владимир Маринов  
бяха специални гости на празника в 
училище „Св.Св. Кирил и Методий”  в 
Марково. В отбелязване на 22 април се 
включиха и кметът на селото Десислава 
Терзиева, председателят на Общински 
съвет „Родопи” Георги Цанков, както и 
общинските съветници Пламен Каба-
ков и Ангел Рахов. 
Домакините  в Марково бяха превърна-
ли училището в най-привлекателното 
кътче на земята. Всеки клас имаше  стая 
на открито и се включи в отбелязването 
на Деня на Земята със собствена иници-
атива.  За най-малките  се проведе урок 
по градинарство. Второкласниците  из-
работиха хранилки за птици и хотел за 
насекоми. 
Проведе се още състезание на тема 
„Рециклирай умно и бързо”, дефиле на 
костюми от рециклирани материали и 
засаждане на цветна градинка. 
Каките и батковците от 5, 6 и 7 клас 
пък се включиха в празника на Земята 
с голямо пано, посветено на опазване-
то на околната среда, показаха може 
ли да има пречиствателна станция от 
бутилки и създадоха артинсталация от 
рециклируеми материали. 
Всички имаха около час време, за да 
направят своите изобретения. 
„Нашата Земя е оцеляла милиарди 
години, тя е на 4,5 млрд. години. Това 
е страшно много и ние с вас дори не 
можем да си го представим. Затова ние 
трябва да се грижим постоянно за нея 
и за  природата. Много е важно, че има 

Наука, игри и веселие за децата 
от община „Родопи“ в Деня на Земята

един ден в годината, който привлича 
вниманието ни върху опазването на 
планетата и съхраняването на живота 
в нея. Но ние трябва да се сещаме за на-
шата Земя всеки ден. Така ще я запазим 
и за поколенията след нас, но е важно 
и да ги научим да я обичат”, каза кметът 
Павел Михайлов в обръщението си към 
децата. 
Кметът на село Марково Десислава Тер-
зиева също поздрави учениците и им 
припомни колко важно е да съхраним 
околната среда, за да осигурим бъдеще 
на идващите поколения.  
Децата дадоха всичко от себе си,  вло-
жиха много ентусиазъм и енергия, за 
да успеят да направят най-красивите 
творчески проекти. 
„Чудесен празник, който децата наисти-
на ще запомнят. И най-важното е да си 
тръгват с широки усмивки,  осъзнавай-

ки, че са дали нещо за Земята в деня на 
нейния празник”, коментира заместник-
кметът Владимир Маринов. 
Тържество по случай Деня на Земя-
та се проведе и в ОУ „Св. Св. Кирил и 
Методий“  в Първенец. Кметът Павел 
Михайлов и кметът на селото Ренета 
Плевнелиева подариха  рози и цветя 
за цветната алея в училищния парк.
Учениците от 1 до 4 клас засадиха фи-
данки  от бял бор. Всички дървета бяха 
обозначени с указателни табели. Беше 
подредена  изложба на открито с дет-
ски рисунки, а учениците от 4а клас по-
ставиха къщичка за птици.
Свое екологично послание отправи-
ха и учениците от ОУ „Христо Ботев” в 
село Крумово. В залесителната акция 
на децата се включи и заместник-кме-
тът по образование в община „Родопи” 
Борислав Инчев. 


