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Проблемът с водата в Брестовица 
влиза в Народното събрание

Народните представители от 
коалиция „БСП за България” 
Владимир Маринов и Манол 
Генов внесоха в Народното 

събрание искане за решаване на про-
блема с водата в село Брестовица.Чрез 
документа те поставят въпросите кога 
и как държавата ще се справи със ситу-
ацията, свързана със замърсяването с 
манган в питейната вода на родопското 
село.
Последният анализ показва стойности 
на химичния елемент в пъти над нор-
мата. При взети проби от три различни 
места са отчетени съответно 259 µg/л, 
595 µg /л и 1114 µg /л при допустимо 
количество от 50 микрограма на ли-
тър.
Информацията беше оповестена пред 
жителите на Брестовица, по време на 
общоселско събрание. На него при-
състваха кметът на община „Родопи” 
Павел Михайлов и кметът на селото 
Любен Радев. Специално отношение 
и подкрепа показаха народните пред-
ставители Владимир Маринов и Манол 
Генов.

„Водата в село Брестовица е кауза за 
целия екип и ръководството на общи-
на „Родопи”. За съжаление проблемът 
на хората беше превърнат в залог на 
политически игри. Този проблем тряб-
ва да се реши, защото е на дневен ред 
от февруари 2020 година, когато беше 
открито завишено съдържание на 
манган във водата. Още в първия ра-
ботен ден на Народното събрание той 
вече е на вниманието на депутатите”, 
коментира народният представител 
Владимир Маринов и доскорошен за-
местник-кмет на община „Родопи”.
За помощ от държавата вече близо 
година настоява и кметът Павел Ми-

хайлов. Още в началото на следващия 
месец общината започва хидрогео-
ложки проучвания на терен от 20 дка 
в землището на село Кадиево. Мястото 
е определено да се направят нови кла-
денци за водоснабдяване, след като се 
оказа, че дублиращите сондажи, изгра-
дени само преди няколко месеца също 
са компрометирани с манган и с много 
намален дебит.
„Очаквам план за действие от страна 
на държавата. Трябва да бъде намере-
но решение, държавата трябва да по-
могне, защото няма как да стане със 
средства от общинския бюджет”, зая-
ви Павел Михайлов. Той припомни, че 

проектът е за близо 27 милиона лева 
и включва изграждане на нов водоиз-
точник, довеждащ водопровод и под-
мяна на 27 километра водопреносна 
мрежа. 
Пред жителите на Брестовица кметът 
изнесе пълна информация за извър-
шените до момента действие от страна 
на община „Родопи” и водената корес-
понденция с компетентните институ-
ции – областна управа, ВиК – Пловдив, 
Министерствата на вътрешните рабо-
ти и на регионалното развитие. С про-
блема с водата в селото е запознат и 
президентът Румен Радев. 
Заради наличието на манган в пъти над 
допустимите стойности беше обявено 
бедствено положение, а независима 
софийска лаборатория, ангажирана 
от общината да извърши пробовзема-
не, установи количества на химичния 
елемент от 2140 µg/л.
Брестовичани реагираха с аплодис-
менти на изказването на председателя 
на сдружение”Живот за Брестовица” 
Любомир Томов, който от трибуната на 
НЧ „Съзнание” предостави цялата доку-
ментация, свързана с причините, дове-
ли до възникване на водния проблем. 
По настояване на хората, Община „Ро-
допи” пое ангажимент да подготви раз-
яснителна кампания за влиянието на 
мангана и различните усложнения, до 
които може да доведат високите нива 
за здравето на хората.
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Община „Родопи” започва ново хидрогеоложко проучване
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Кметът Павел Михайлов свиква общо събрание 
на населението в Злати трап

За първи път в община „Родопи”: 

Уникално допитване ще прави 
община „Родопи” в село Злати 
трап. Кметът Павел Михайлов 
свиква общо събрание на на-

селението, според Закона за прякото 
участие на гражданите в държавната 
власт и местното самоуправление, за 
да реши въпроса с детската градина в 
селото. 
До прибягването към този необичаен 
вид референдум се стигна след като 
голяма част от жителите на Злати трап 
се противопоставиха на решението на 
общински съвет „Родопи” детска гра-
дина „Първи юни” да се трансформира 
във филиал на учебното заведение в 
съседното село Брестовица. Хората 
застанаха твърдо и зад директорката 

Снежана Дафовска, която след прео-
бразуването ще бъде освободена от 
поста. Те са депозирали и подписка 
в общината, подкрепена от над 700 
души.
„Законът ми дава право да събера 
гражданите и на място да вземат ре-
шение по този въпрос, който е из-
ключително важен за хората. За мен, 
като кмет, има значение мнението на 
населението и аз съм длъжен да се 
съобразя с желанието им. За пореден 
път заявявам, че съм избран да бъда 
кмет на всички, хората са суверена и 
те имат думата сега”, коментира кметът 
Павел Михайлов.
Според Закона в общото събрание мо-
гат да вземат участие всички граждани 

Близо един милион и 400 хиля-
ди лева за изграждане на нов 
мост над река Върлешница в 

село Първенец отпусна служебният 
кабинет. Новината съобщи кметът на 
община „Родопи” Павел Михайлов по 
време на отчетно събрание с жители-
те на селото. То се проведе в присъст-
вието на кмета на населеното място 
Ренета Плевнелиева. 
„Добрата новина дойде буквално 
преди дни. Трансферът е одобрен с 
постановление на Министерски съ-
вет. Съоръжението е основна пътна 
връзка за жителите на селото с оста-
налите населени места в общината. 
Експлоатационният срок на времен-
но поставения понтонен мост изтече 
в края на минала година и от тогава е 
забранено преминаването на автобу-
си и камиони през него”, обясни кме-
тът Павел Михайлов. Той припомни, 
че конструкцията е изградена през 
2014-а година, след като предишни-

като дневният оклад е повишен от 
2,50 на 3.10 лв. и това е за сметка на 
общинския бюджет.
В Първенец само за една година е 
извършен основен ремонт на шест 
улици, актуализиран и изпълнен е 
проектът за канализация на квар-
тал „Терасите”, а децата, които учат 
в местното училище се радват на 
ново футболно игрище. Разширен е 
гробищният парк, изградено е виде-
онаблюдение на входно-изходните 
артерии, а в центъра на селото има 
достъп до безплатна WI-FI мрежа.
 „Промяната на Първенец е видима и 
тя ще продължи”, коментира кметът 
Михайлов. Освен строителството на 
моста, важни проекти за селото през 
тази година са възстановяване на 
църквата „Св. Св. Констанин и Елена”, 
подмяна на уличното осветление, ко-
ето ще струва около 120 хиляди лева, 
проектиране и обновяване на парка 
около читалището и парк „Чинара”. 

Отпуснаха 1,4 милиона лева за моста в село Първенец

Кметът припомни, че от началото на 
тази година родителите на деца, които 
посещават детските градини са осво-
бодени от такси, но в същото време 
качеството на услугата е гарантирано, 

ят мост рухна при наводнение. 
Хората приеха новината с аплодис-
менти и похвалиха ръководството на 
общината за свършената работа само 
за година и половина. 

с избирателни права в съответното на-
селено място. 
„Окончателната дума имат хората и аз 
ще се съобразя с решението им”, обе-
ща кметът Павел Михайлов. 
На срещата в селото присъстваха още 
заместник-кметът с ресор „Образова-
ние” Борислав Инчев, председателят 
на общински съвет „Родопи” Георги 
Цанков, кметовете на Злати трап и 
Кадиево Анелия Уланова и Лиляна 
Петрова, общинските съветници от 
Брестовица и Злати трап. 
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Кметът на община „Родопи” 
участва в работна среща със 
заместник-министъра на зе-
меделието и горите Явор Гечев 

и изпълнителния директор на Фонд 
„Земеделие“ Борис Михайлов. Павел 
Михайлов представи всички проекти, 
които са подадени за одобрение в ДФ 
„Земеделие”. 
Беше обсъдено забавяне при съгласу-
ването на процедури от страна на Фон-
да, във връзка с изпълнението на вече 
подписан административен договор 
по ПРСР за улици, находящи се на те-
риторията на община „Родопи“, за които 
се чакаше одобрение от Фонда, за да 
може да започне тяхното изпълнение.
От страна на общината има избран из-
пълнител за строителен надзор и за СМР. 
Освен това проектът трябва да се отче-
те до края на месец май 2022 година, 
затова кметът Павел Михайлов настоя 
спешно да се съгласува договорът за 
строителен надзор, за да може да се за-
почне строителството и в края на лятото 
хората да се радват на нови улици.

Михайлов настоя пред новото ръко-
водство и за по-бързо разглеждане на 
проектни предложения подадени от 
община „Родопи“, в процес на оценка, за 
които е необходимо да бъдат подписа-
ни договори с Фонда и съгласуване на 
необходимите процедури, за да може 
да започне тяхното изпълнение. Едно 
от тях е подадено през 2019 г., по под-
мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на 

Дават старт на големи проекти в община 
„Родопи“ след среща на Павел Михайлов 
с новото ръководство на ДФ „Земеделие“

всички видове малка по мащаб инфра-
структура“, от мярка 7 „Основни услуги 
и обновяване на селата в селските ра-
йони“ от ПРСР за периода 2014-2020 г., 
МИГ „Перущица – Родопи“.
Проектното предложение е за изграж-
дане на зони за обществено ползване 
и отдих на открито в селата Цалапица, 
Устина, Брестовица и Браниполе. Про-
ектът предвижда строителство на нови 
детски площадки и е от изключително 

Жителите на родопското 
село Извор честват своя 
покровител – Свети Илия. 

Те посрещнаха гости в домовете си и 
раздадоха курбан за здраве и опазва-
не на реколтата от градушки и други 
бедствия.
Празникът  уважи кметът на община 
„Родопи” Павел Михайлов. Гост в Из-
вор беше и председателят на общин-
ския съвет Георги Цанков. 
В храма, посветен на Прор. Илия те 
запалиха свещ с молитва за здраве и 
благословение. Църквата се намира 
в началото на селото и вече столе-
тия храмовият празник е прераснал 
в църковен събор и празник на ця-
лото село.
Павел Михайлов поздрави всички, 
уважили хубавото тържество. Той 
сподели радостта си от това да вижда 

родолюбив дух. Като кмет вярвам, 
че трябва да бъда сред хората – не 
само да решавам проблемите им, но 
и да бъда сред тях  и на празниците. 
Днес на това свято място се събират 
хора с идеята, че са една общност. 
Тази идея обединява хората и от нея 
зависи развитието на общината”, каза 
Павел Михайлов  и пожела да се съ-
бират все така по хубави поводи.
Българите тачат Св.Илия като госпо-
дар на небесните природни стихии – 
градушката, гръмотевиците и светка-
виците. Ако хората не го почитат, ако 
не му заколят курбан, светецът може 
да заключи небесната влага и три го-
дини да не пусне дъжд на земята. 
А за да не го предизвикат, жителите 
на Извор и тази година спазиха тра-
дицията и приготвиха  казани с кур-
бан.

Село Извор празнува на Илинден, кметът на  община „Родопи” 
поздрави присъстващите и всички именици

„Община „Родопи” винаги е тачела  
традициите си и ще продължи в този 

жителите и гостите на селото и община-
та така задружни и усмихнати. 

значение за хората, живеещи в тези на-
селени места. 
10 месеца Фонд „Земеделие“ не съгла-
сува и процедура за обявяване на из-
бор на изпълнител за СМР, във връзка с 
подписан Административен договор за 
изграждане на детски площадки на те-
риторията на селата Ягодово, Крумово 
и Брестник. След многократани сигна-
ли едва в края на миналия месец, след 
поредното писмо до новия заместник-
изпълнителен директор процедурата е 
съгласувана още същия ден. 
По предложение на Павел Михайлов 
ще бъде променен и начинът, по който 
се извършва предварителния контрол 
на обществените поръчки. Идеята е да 
се съкрати процеса на съгласуване на 
проектите и да не се налага общините 
да чакат по една година, за да започнат 
иззпълнението.
Новото ръководство на Фонд „Земеде-
лие“ пое ангажимент всички процеду-
ри, свързани с изпълнението на проек-
ти на общината да бъдат предвижени 
по най-бързия начин, за да не се загу-
бят средства от ЕС.
Кметът обясни, че общината е търсила 
непрекъснато възможност за среща с 
бившето ръководство на Фонда, в ли-
цето на г-н Васил Грудев, но до момента 
такава не се е състояла. Той подчерта, 
че непрекъснатият диалог и комуника-
ция са крайно необходими между бене-
фициенти и представители на Фонда, 
за да се гарантира ефективност при 
работата и видими за обществото ре-
зултати.
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Кметът на община „Родопи” Па-
вел Михайлов беше специален 
гост на първия етнофестивал 
„Лилково поСРЕЩА”. На по-

ляните край селото той се наслади на 
пъстрата фолклорна програма и поз-
драви участниците. Организатори на 
събитието са НЧ „Родопска искра 2020“ 
и СНЦ „Заедно за Лилково“.
„Фолклорът е част от душевността на 
българина и вашият етнофестивал ни 
позволява да се докоснем до това бо-
гатство. Подобни празници не само са 
възможност хората да се съберат и да 
се веселят, но и олицетворяват тради-
циите и са връзка към миналото и на-
шите предци”, каза кметът Павел Ми-
хайлов. Той благодари на жителите на 
Лилково, че тачат традициите, които са 
опазили българския народ в най-труд-
ните моменти от нашата история.

където гостите видяха на живо техноло-
гиите за приготвяне на родопски катми, 
лилковски рогатници, пататник и други 
кулинарни родопски специалитети. 
Организаторите бяха подговили и мно-
го допълнителни изненади за гостите- 
творчески работилнички, фотоизложба 
„Лилково във времето”, музей на откри-
то и благотворителен базар в полза на 
НЧ „Родопска искра 2020”.
„Лятото е времето, в което много млади 
хора си идват по нашите села и за тях 
празници, като фестивала в Лилково е 
възможност за разнообразие. Сигурен 
съм, че той е в сигурни ръце, защото 
лилковци сте доказали, че пазите оби-
чаите и ги предавате на своите деца 
и внуци със същата любов, с която се 
грижите и за своето родно място“, каза 
още Павел Михайлов.
След Лилково той присъства и на спе-
циалната интересна програма в село 
Злати трап, посветена на „Света Мари-
на” и празника на селото. 
Празниците в двете родопски села 
започнаха с литургия, а всички при-
състващи опитаха от специално при-
готвените курбани и седнаха на благо-
дарствената трапеза. 

Традициите са опазили българския народ 
в най-трудните моменти от нашата история

Кметът Павел Михайлов беше гост на първия фолклорен фестивал 
„Чинарова гора“ край Белащица

Народни песни и кръшни хора 
се извиха в  „Чинаровата гора” 
край село Белащица. За пръв 

път там се организира фестивал „Чи-
нарова гора“, по случай 10 години от 
обявяването на парк „Чинари“ за за-
щитена местност.
Специален гост на празника беше 
кметът на община „Родопи” Павел 
Михайлов. 
 „За мен е изключително удоволствие 
да ви поздравя с „Добре дошли” и да 
пожелая на гостите да се насладят 
на хубавия празник, а на участни-
ците – успех.  Над 200 самодейци от 
читалищни състави в Пловдивско, 
както и местните таланти от читали-
ще „Просвета 1929“ ще се надиграват 
и надпяват”, обърна се с приветствие 
кметът Павел Михайлов. 
Той каза, че през последните години 

срещу продължаване на концесиите 
на кариерите над Белащица, грижим 
се за младите хора, като направихме 
безплатни детските градини. Стартира 
ли сме процедури по инфраструктур-
ни проекти”, коментира Михайлов.
На сцената за първи се качиха танцов 
клуб „Калина“,  група „Белащенски на-
певи“ и юношески танцов състав „Бела-
щенче“ с ръководители Пламен Добрев 
и Ивайло Маджаров. В надпяването и 
надиграването  се включиха групи от 
селата Крумово, Цалапица, Труд и тан-
цови формации от Пловдив. Народно-
то веселие  продължи  с програма на 
формация „Наздравица“ и оркестър 
„Феникс“ на Христо Коритаров.
Парк  „Чинарите” е защитена местност 
от 2011 година и е една от най-старите 
гори в Европа, естествено находище 
на източен  чинар. 

Белащица е едно от населените места, 
които са предпочитано място за живе-
ене в общината.  
„Разбира се, това ни задължава да оси-

гурим добри условия на живот на хо-
рата – чист въздух, инфраструктура, 
места за спорт и отдих. За пореден път 
изразявам категоричната си позиция 

Кметът Павел Михайлов: 

Етнофестивал  „Лилково поСРЕЩА“ и събор в Злати трап

11 формации от различни краища на 
България радваха гостите, които прис-
тигнаха в родопското село. Гората над 
селото закънтя от гайдарски ансамбъл, 
а след това изпълнители от Арда, Че-
пеларе, Момчиловци, Куртово Конаре, 
Марково, Орехово и Крумово накараха 
малко и голямо да пее и танцува. 
По време на фестивала се проведе и съ-
битието „празник на родопската кухня“, 


