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– Г-н Маринов, измина повече от по-
ловин година от изборите за местна 
власт. Бяха трудни месеци – след зи-
мата дойде пандемия и извънредно 
положение. Държавата остана бло-
кирана, това се случи и с общините. 
Как се отрази внезапното и тотално 
спиране на бизнеса върху икономи-
ческия статус на община „Родопи”?
– Пандемията се отрази на всички, участ-
ващи в икономическия и политическия 
живот на страната. Даже не бих могъл 
да определя дали ситуацията с COVID-19 
покоси по-тежко публичния сектор или 
бизнеса. Щетите, които се нанесоха на 
общините с несъбраните до момента да-
нъци ще се отразят на бюджетите и неиз-
пълнението на капиталовата програмата 
тази година. След като бизнесът спря да 
се занимава с инвестициите си, това лиши 
публичния сектор от реални приходи – 
такси за придобиване, спрените по-мал-
ки обекти в строителството, отменените 
наеми, с които общините подпомогнаха 
по свой начин местния бизнес. 
На практика тази година за всички може 
да се каже, че е нулева. В един четири-
годишен мандат, това е 25 % от периода 
на управление, т.е. 25 % забавени в из-
пълнението си предизборни обещания. 
В момента сме в период, в който няма и 
европейско финансиране – програмата 
2014-2020 приключи, а новите европро-
екти ще се подават от следващата годи-
на. Няма и приходи от местни дейности. 
Не казвам, че държавата не е гаранти-
рала публичния сектор. Но не смятам, 
че това, което се прави е достатъчно. 
Говори се, че има вариант за отпускане 
на безлихвени кредити от държавата. И 

Силата на управлението в общината не 
е в заповедите, а в екипната работа!

това е някакъв шанс, като всяка община 
сама ще прецени каква тежест може да 
понесе. Но това трябва да стане с ясно 
определени правила и равни условия 
за всички. Защото нуждите на хората в 
община Пловдив или „Родопи” са едни 
и същи – искаме хубави улици, лампите 
да светят, децата да ходят в нови детски 
градини и реновирани училища. 
– След карантината най-важното сега 
за общината е съживяването на всич-
ки дейности на територията й. Адап-
тирани ли сте за работа, съобразно 
настоящите условия?
– До края на май положението беше 
тежко. Първи юни се оказа, като че ли, 
преломна дата. Хората започнаха по-
степенно да се връщат към обичайния 
си ритъм на живот, който тотално беше 
спрян на 13 март. Смея да твърдя, че 
„Родопи” е една от общините, които ус-
пяха да се справят напълно адекватно 
в ситуация на извънредно положение. 
Кризата беше овладяна, общината беше 
подсигурена с всичко необходимо, 
като дезинфектанти, предпазни маски, 
ръкавици. И всичко това за сметка на 
собствения бюджет. Държавата не ни е 
помогнала с нито един лев в тази криза. 
Общината работи с всички институции в 
пълен сихнрон и аз използвам случая да 
благодаря и на Областна управа, на Реги-
оналната здравна инспекция и на ОД на 
МВР за съдействието.Сега ще се наложи 
задачите, които трябваше да се решат 
за три месеца, да се случат за един. За-
щото ние все още не сме започнали да 
изпълняваме новия бюджет. А годината 
вече е преполовена. Това е голямото ни 
притеснение. Ако зимата се окаже тежка 
и започне още от ноември месец? Ние 
реално имаме четири месеца, в които 
може да работим в пълен капацитет. 
– В същото време отчетохте и положи-
телна тенденция за община „Родопи”. 
Оказа се, че тя е една от най-бързо 
нарастващите в областта. Повече от 
3 хиляди души се регистрираха по на-
стоящ адрес в населените места за ме-
сеците на извънредна обстановка.
– Не мога да кажа дали пандемията е 
причина за това. Тези хора са жители 
на нашата община. Още от първия ден 
ние апелираме те да се регистрират и да 

декларират имотите си. В другия случай 
те нямат право да изискват от нас, като 
администрация. За нас тези обекти все 
още са строителна площадка и ние не 
сме задължени да осигурим контейне-
ри за сметосъбиране например. И когато 
пълнят съдовете за смет на хората, които 
са съвестни данъкоплатци, те създават 
дискомфорт на всички. Инвестирали 
са значителни средства в това, което 
искат да превърнат в свой дом или да 
развиват бизнес. Нека са изпълнителни 
и регистрират имотите си в общината. 
Тогава могат да имат самочувствие и да 
изискват от нас. Така ще бъдат коректни 
и към своите съседи, защото общината 
сме всички ние, а не сградата на „Софро-
ний Врачански” в Пловдив.
– Какво се случи за изминалите осем 
месеца, откакто коалиция „БСП –АБВ” 
пое кормилото на управление в общи-
на „Родопи”?
– Не е коректно да давам аз оценка за 
направеното от нас до момента. Хората 
са тези, които трябва да кажат дали са 
доволни или не от свършеното, дали 
оправдаваме доверието, които ни гла-
суваха на 3 ноември 2019 година. Аз ще 
изнеса фактите. 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 гор-
дея, че успяхме с общи усилия на целия 

Владимир Маринов, заместник-кмет на община „Родопи”

Понякога може да е трудно, но каузата е „За доброто на община „Родопи“
екип да усвоим средствата. Защото има-
ше опасност държавата да си ги вземе 
обратно. В Ягодово имат напълно нова 
улица – „Стара планина”, вече е завърше-
на и „Трети март” в Марково. В момента 
тече ремонт на детската градина в село 
Крумово. Използвахме месеците на пан-
демия, в които градините бяха затворе-
ни, за да приключим всички предвидени 
ремонти в останалите населени места и 
децата да се върнат в обновени сгради.
За по-малко от месец колегите успяха да 
стартират почти всички обществени по-
ръчки и първите строителни дейности ще 
започнат още този месец. Ние обърнах-
ме модела на работа в администрацията, 
където твърдя, че работят специалисти. 
Силата на управлението в общината не е 
в заповедите, а в екипната работа. Преди 
аз или кмета да вземем решение, ние се 
съветваме със съответните специалисти, 
питаме за тяхното мнение и изискваме 
предложения. Отговорността я носим 
ние, но хората в администрацията актив-
но участват във вземането на решения. 
Гражданите са в правото си да изискват 
от нас, но нека не забравят, че е тяхно 
задължение да бъдат отговорни жители 
на общината. Всички искаме да живеем в 
подредена община и това зависи от нас. 
– Идвате от частния сектор. Опитът 
ви в бизнес управлението помага ли? 
Има ли специфика в ръководенето на 
публичната администрация?

На страница 6 

Кметът на община „Родопи“ преряза лентата на изцяло 
обновената улица „Трети март“ в село Марково

Четете на страница 4
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С церемония по първа копка за-
почна укрепването на пътя за 
село Ситово в община „Родо-
пи”. Началото на строително-

монтажните работи даде кметът Павел 
Михайлов, в присъствието на своя за-
местник Владимир Маринов, кметския 
наместник на Ситово Виделина Сръчко-
ва и жители на селото. Изпълнител на 
обекта е фирма „Пътремонт”.
Укрепването на пропадналия участък 
струва малко над 30 хиляди лева. Па-
рите за рухналия преди три години 
пътен участък са осигурени още в бю-
джета за миналата година, а договорът 
е подписан през февруари 2019 година, 
след проведена процедура по избор на 
изпълнител. Няколко месеца по-късно 
обаче, избраната фирма, която трябва 
да започне строителните работи се от-
казва и прекратява договора. 
„Още в първите месеци от встъпване-
то ни в длъжност успяхме да задвижим 

С 30 хиляди лева укрепиха подпорната стена 
по пътя към родопското село Ситово

Нова и спешна проверка на 
опасния мост в село Първе-
нец направи кметът на об-

щина „Родопи” Павел Михайлов. Съ-
оръжението, през което ежедневно 
минават автомобили, камиони и авто-
буси може да рухне и пропадне всеки 
момент. То е изцяло компрометирано 
и е в критично състояние. 
Тъй като експлоатационният срок 
на моста изтича в края на годината 
общината запожи 100 хиляди лева и 
започна незабавни действия за про-
ектиране на нов. Инспекцията беше 
съвместна със собственика на фир-
мата, ангажирана с проектиране на 
новото съоръжение инж. Ясен Ишев 
и кмета на селото Ренета Плевнели-
ева.
Инж. Ишев обясни, че проектът е поч-
ти готов. Той предвижда на мястото 
на опасната бетонна конструкция 
да се изгради нов стоманобетонов 
мост с габарити малко над 12 метра. 

като общината няма пари за нов 
мост ще разчита на подкрепа от 
държавата. 
„Изпратихме писмо, адресирано 
лично до премиера Бойко Борисов, 
за възможност да получим пари от 
държавния бюджет. В него сме обяс-
нили, че ако не се намери решение, 
след месец ноември мостът трябва 
да спре да се използва. Кореспон-
денцията е още от месец февруари, 
но пандемията забави работата с на-
ционалните институции”, коментира 
кметът Павел Михайлов. 
Ако съоръжението бъде затворе-
но, част от местното население ще 
остане изолирано. На практика, за 
жителите на квартала, намиращ се 
на отсрещния бряг на реката, ще се 
окаже невъзможно да се придвижат 
до центъра на селото. Затова хората 
в Първенец започват да събират под-
писка, която ще адресират лично до 
министър-председателят. 

Експлоатационният срок на моста в Първенец изтича, 
общината търси пари от държавата за нов

процедурата и да не позволим сито-
вци да останат без единствения път, 
който свързва селото със света. Нямам 
обяснение защо се е чакало три годи-
ни, въпреки че общината има изготвен 
проект и осигурен бюджет. Това е мно-
го важен проект, който има за цел да 

Предвидено е 7-метрово пътно платно 
и тротоари от двете страни. 
Изграждането на новото съоръжение 
ще струва около 2 милиона лева. Тъй 

възстанови инфраструктурата, което 
е свързано с безопасността на хората. 
Благодарен съм, че досега не е станала 
по-голяма беля”, коментира кметът Па-
вел Михайлов. 
Пропадането е с дължина около 6 
метра и е почти три метра дълбоко. 

Освен укрепване ще бъде извършена 
зидария с циментов разтвор и изгра-
дени няколко водостока за отвеждане 
на повърхностните води. Задължение 
на изпълнителя е и възстановяване на 
асфалтовата настилка върху пропад-
нала част.
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Кметът на община „Родопи” Па-
вел Михайлов посети две от 
големите населени места на 
територията на общината – се-

лата Крумово и Браниполе. На място 
той инспектира състоянието на пътната 
инфраструктура и готовността за нача-
лото на ремонтните дейности, предви-
дени в бюджета за тази година. 
В село Крумово Михайлов направи 
пълна обиколка на улиците, които са в 
най-тежко състояние. След това, заедно 
с кмета на селото Румяна Самоковаре-
ва общинският градоначалник обходи 
пътната отсечка, която тази година ще 
бъде изцяло реновирана. Близо 100 хи-
ляди лева са заложени в капиталовата 
програма на общината за ремонт на 
улица „Римски мост” в селото. Отсечка-
та е дълга 250 метра, с изградена кана-
лизация. Ремонтът е належащ, защото 
отсечката е изключително компромети-
рана. Пътният участък събира най-мно-
го вода при всеки валеж, която залива 

дворовете на къщите. Реконструкция-
та превижда подмяна на водопровода, 
полагане на асфалтова настилка и нови 
бордюри. 
В Крумово Павел Михайлов посети и 
ОДЗ „Снежанка”, което също има нужда 
от ремонт. Пред директорката Диана 
Младенова-Найденова кметът обеща 
незабавна реакция и лично се ангажи-
ра да съдейства за подобряване състо-
янието на градината.
Кметската инспекция продължи в село 
Браниполе. Павел Михайлов, придру-

ца „Хан Аспарух” в село Браниполе. Това 
е най-дългата пътна отсечка, от всички 
улици по населените места, които са 
заложени за ремонт в капиталовия бю-
джет на общината. Тя е с дължина 600 
метра и за изграждане на водопровод, 
полагане на асфалтова настилка и смя-
на на тротоарните плочки са заложени 
330 хиляди лева. 
Очаква се пътните ремонти в община 
„Родопи” да започнат до месец, след 
проведени обществени поръчки и по-
дписани договори с изпълнителите.

Кметска  обиколка по улиците в родопските 
села Крумово и Браниполе

Процедура за изработване 
на проект за подробен ус-
тройствен план на терените, 

отредени за гробищни паркове по 
населените места започва община 
„Родопи”. За нов план за регулация 
и застрояване са осигурени близо 
200 хиляди лева от бюджета на об-
щината. 
Темата бе дискутирана на сесия на 
Общински съвет „Родопи”. Повод за 
това стана докладна записка за из-
граждане на ограда на гробищния 
парк в село Първенец за сумата от 
10 хиляди лева. 
Терените, отредени за гробищни 
паркове се намират извън населе-
ните места. Със самите ПУП-ове ще 
се уточни колко точно е площта им 
и колко ще трябва да се отчуждава, 
ако се наложи.
„Проблемът е много тежък и колко-
то и да ни е неприятно да говорим 
по този въпрос, трябва да го решим. 

Особено сериозен е проблемът в 
селата Първенец, Крумово, Брес-
товица, Марково, Брестник, Злати-
трап, Брани поле и Устина. 
Местата са на изчерпване, а ново 
гробно място не може да се изко-
пае. В момента се използват само 
стари гробове, оплакаха се кмето-
вете по населените места. 
С приемането на ПУП кметовете по 
населните места ще могат по-лес-
но да изискват разрешителни за 
строителство и благоустрояване в 
парковете. 
„Изобщо това са проблеми, които 
са изключително тежки. Нерешени 
с години, ние трябва да се справим 
с тях за няколко месеца. Започваме, 
но за да се случат нещата се изисква 
техноилогично време”, каза Мари-
нов.
Той припомни, че заради пандемия-
та от К -19 общините бяха замрази-
ли работата си близо три месеца. 

Нов устройствен план на гробищните паркове в населените 
места от община „Родопи“

Повече от три години парите са прех-
върляни като преходни от бюджет в 
бюджет, като до този момент нищо не 

е направено”, коментира заместник-
кметът на община „Родопи” Владимир 
Маринов. 

жен от заместника си Владимир Ма-
ринов и кмета на селото Даниела Сто-
илова провериха как върви ремонтът 
на улица „Родопи” в селото. Отсечката е 
част от републиканската пътна мрежа, 
затова ремонтът се извършва от Об-
ластно пътно управление. Ангажимент 
на пътната служба е цялостно асфал-
тиране на улицата. Община “Родопи” 
се включи с частична подмяна на бор-
дюрите на тротоарите.
 Най-много средства ще бъдат вложени 
тази година в реконструкцията на ули-
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Внезапно посещение в село 
Златитрап направи главният 
прокурор Иван Гешев, при-
дружен от главния секратар 

на МВР Ивайло Иванов, окръжния 
прокурор Румен Попов и директора 
на ОДМВР – Пловдив старши комисар 
Йордан Рогачев.
Жителите на селото останаха изненада-
ни и силно впечатлени, че на крака им 
пристигнаха едни от най-важните хора 
в страната.
Всички, които се намираха пред кмет-
ството в този момент, бяха удостоени с 
внимание и лично запознанство с глав-
ния прокурор на България.
Кметът на селото Анелия Уланова също 
остана изненадана и впечатлена от посе-
щението на толкова високо равнище.
Оказа се, че в сградата на кметството 
в този момент е и Ренета Плевнелие-
ва, кмет на съседното село Първенец. 
Двете имаха честта да се запознаят с 
обвинител номер едно и да споделят 
проблемите си.
В Златитрап няма битова престъпност, 
ромите са интегрирани, интелигентни, 
грамотни и работещи, сподели кметът 
на Златитрап Анелия Уланова.

Внезапна визита на главния прокурор Иван 
Гешев изненада жителите на Златитрап

кметството има логистичен център с 
митнически терминал, обясни Уланова. 
В отговор на въпрос на Иван Гешев не 

може ли да се избегне преминаването 
на камионите, тя разясни, че има обхо-
ден маршрут, но той не се ползва.
Обвинител номер едно разпореди не-
забавно преминаването на тирове да 
спре и големите камиони да се пре-
насочат по обходния си маршрут, той 
заповяда това да се случи до края на 
работния ден.
Гешев поиска да чуе проблемите и в 
село Първенец. Кметът на селото Ренета 
Плевнелиева му сподели, че от няколко 
години има висок процент наркомани и 
дилъри на наркотици. Селото има край-
на необходимост от видео наблюдение, 
за да спрат вандалските прояви върху 
общинската собственост, включваща 
паркове, здравна служба и детските 
площадки. Тя поясни, че сериозна би-
това престъпност в селото няма.
Гешев разпореди на старши комисар 
Рогачев да обърне внимание на казу-
сите в Първенец. Тръгвайки си от Зла-
титрап Иван Гешев остана очарован от 
факта, че такива нежни създания упра-
вляват големи села и се борят за по-до-
бър живот на жителите им. Той сподели, 
че с удоволствие би дошъл отново на 
по-дълго посещение.

Завърши основният ремонт на 
улица „Трети март”в родопско-
то село Марково. Обновени-

ят участък е 300 метра и е напълно 
благоустроен за сумата от 270 хи-
ляди лева. Отсечката е с подмянен 
водопровод, нова пътна настилка, 
изградена от пътни ивици. Положе-
на е маркировка и са изградени нови 
тротоари.
Само до преди няколко месеца ули-
цата беше почти непроходима и 
неизползваема от гражданите. На 
откриването дойдоха десетки живу-
щи на пътната отсечка, за които това 
беше истинско събитие, очаквано от 
десетилетия.  
„След ремонта улица „Трети март” 
е преобразена. Тя е прекрасна и се 
надявам хората да оценяват това и 
да са доволни от свършената рабо-
та. Успяхме да създадем здрав екип 
и обещавам, че промените в насе-
лените места от нашата община ще 
продължат”, каза кметът на общината 
Павел Михайлов и побърза да благо-
дари на своите заместници Владимир 
Маринов и Неази Таир, които също 
присъстваха на събитието. Павел 
Михайлов похвали и кмета на селото 
Десислава Терзиева, която е изклю-
чително активна и ангажирана с ра-
ботата си. 
Както повелява традицията, отец 

Откриха ремонтираната улица 
„Трети март“ в село Марково

Рашко отслужи водосвет за здраве 
на хората, живеещи тук и им пожела 
да се радват на хубавата придобивка. 
След това двамата кметове – на об-
щина „Родопи” Павел Михайлов и на 
Марково – Десислава Терзиева хва-
наха ножиците и прерязаха лентата 
на обновената отсечка. 

„Много е важно да сме заедно и един-
ни. Защото само така ще постигнем 
промяната, за която всички говорим. 
Разчитам на всички вас да променим 
визията на нашето село, защото Марко-
во и марковци го заслужават”, обърна 
се към хората Десислава Терзиева, кмет 
на Марково.

Ремонтите в селото продължават. В 
момента тече обществена поръчка за 
запълване на уличните дупки. Около 
60 хиляди лева ще бъдат вложени 
и във възстановяваване и частично 
преасфалтиране на 400 метра по пътя 
Марково – Първенец. 
След проверка общината ще търси 
средства и за ремонт на 200 квадрат-
ни метра покривна конструкция на 
младежкия клуб в село Марково. 

По време на посещението си Гешев 
забеляза множество преминаващи 
през центъра на селото тирове. Срещу 
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Детските градини в община 
„Родопи” посрещнаха свои-
те възпитаници отново, след 
като повече от два месеца ос-

танаха затворени заради пандемията 
от коронавирус. 
С „Добре дошли” поздравиха първите 
малки посетители след карантината 
кметът на общината Павел Михайлов, 
заместник-кметът Владимир Маринов, 
председателят на ОбС „Родопи” Георги 
Цанков, съветници от коалиция „БСП 
за България”. 
В първия работен ден след отваряне 
на детските градини в общината кме-
тът Павел Михайлов посрещна най-
малките жители на село Крумово. 
„Няма нищо по-хубаво от това денят 
ти и работната седмица да започнат с 
щастлива детска усмивка. Пожелавам 
на малчуганите да растат здрави и 
щастливи, да имат весело и безгриж-
но лято, с много игри, приключения и 
изненади”, каза кметът Павел Михай-
лов. Децата от ОДЗ „Снежанка” в село 
Крумово получиха нов LCD-телевизор 
с голям екран. 

Децата в  община „Родопи“ се върнаха 
в детските градини

Община „Родопи” успя да създаде ма-
лък празник във всички детски гради-
ни по населените места, като осигури 
торбички с лакомства за децата. Павел 
Михайлов лично зарадва малчугани-
те в Крумово, където заедно с кмета 
на селото Румяна Самоковарева под-

несоха подаръците.  С вълнение по-
срещнаха госта си и в село Бресник. 
30 пакета с различни сладки изделия 
раздаде заместник-кметът на община 
„Родопи” Владимир Маринов. „Наша 
отговорност е всички деца да изживе-
ят своето прекрасно детство и да бъ-

дат възпитавани в дух на родолюбие. 
Всички ние сме длъжни да осигурим 
тяхното спокойствие и да им предос-
тавим възможно най-добрите условия 
за тяхното бъдеще”, каза Маринов. 
Пакети получиха във всички 12 детски 
градини на територията на „Родопи”. 

 Кметът  посрещна малчуганите в село Крумово, Владимир Маринов – в Брестник

Със символичното количество 
от 30 килограма пластмасо-
ви капачки общински съвет 

„Родопи” се включи в национал-
ната кампания „Капачки за бъде-
ще”. 29-мата от местния орган на 
самоуправлението в „Родопи” се 
присъединиха към усилията на 
организаторите и доброволците 
в благотворителната кауза за за-
купуване на кувьози за болници в 
страната.
Това стана само няколко дни след 
като в община „Родопи” беше мон-
тирано поредното метално сърце. 
То се намира в центъра на село Ца-
лапица. Буквално часове след по-
ставяне на „туптящото” сърце обе-
ма му бе изпълнена с разноцветни 
капачки, събрани от съветниците.
Пластмасовите капачки са съби-
рани няколко месеца. Идеята ен-

тусиазирала всички, които даря-
вали всякакви видове – от вода, 
безалкохолни напитки, козметика, 
паста за зъби, перилни и почиства-
щи препарати, дори пластмасовата 
част от шоколадовите яйца.
Кметът на село Цалапица Ивайло 
Данаилов хумористично благода-
ри и възкликна: „Ех, напълнихте ми 
„сърцето”!
Общински съвет „Родопи” призова-
ва граждани, фирми, служители от 
различни институции и структури 
да се включат в кампанията.
„Нека запазим природата чиста и 
да не допускаме пластмасови ма-
териали да попадат в нея. По този 
начин ще намалим вредата за окол-
натата среда, но едновременно с 
това ще бъдем полезни и горди, че 
помагаме за една благородна кау-
за”, коментираха от ОбС „Родопи”.

Общински съвет „Родопи“ се включи в кампанията 
„Капачки за бъдеще“
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С поклонение и поднасяне на 
венци и цветя в община „Ро-
допи” почетоха Христо Ботев 
и героите, загинали за свобо-

дата на България. Тържествената цере-
мония се проведе пред военния памет-
ник в село Брани поле. Монументът в 
центъра на родопското село е посветен 
на загиналите браниполци, участвали и 
дали жертви във всички войни. 
С признателност и за да почетат па-
метта на героите, на тържеството при-
състваха  кметът на общината Павел 
Михайлов, заместникът му Владимир 
Маринов, Даниела Стоилова-кмет на 
село Брани поле, общински съветни-
ци, служители на администрацията. 
Да преколони глава пред подвига и 
саможертвата беше дошъл и народни-
ят представител от БСП Манол Генов. 
Възрастни хора и деца се събраха, за 
да отдадат почит пред делото. 
Церемонията започна с рецитал на уче-
ници от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”. 
Точно в 12 часа, огласено от сирена, 
символ на признателност към Ботев и 
с минута мълчание, село Брани поле 
показа своята признателност към ве-
ликите български освободители.
„2 юни е дата на скръб и преклонение, 

Сирени и поклон за Деня на Ботев 
в община „Родопи”

но 2 юни е и ден на гордост, че в нашата 
история има такива личности като Бо-
тев. Да преколоним глава пред подвига 
на поета-революционер Христо Ботев 
и на всички онези, които с делото си 
са направили така, че днес да живеем 

Родопи е една от най-динамично 
развиващите се общини в стра-
ната ни. През последните три 

месеца общината е нараснала с 2700 
души, като тя е вече с 33 305 жители. 
Във всяко едно от 21 села в общината 
има ръст на населението, включител-
но и в планинските Бойково, Лилково 
и Ситово. Първо по големина остава 
село Цалапица, след него се нарежда 
Първенец, на трето място е Бресто-
вица. По време на пандемията най-
много са новорегистрирани жители 
в с. Марково – 693 души, след това 
е Белащица с 414, Първенец с 204, 
Брестовица с 184, Браниполе с 137, 

Ягодово с 124, Златитрап с 117, Кру-
мово с 110, Брестник с 109, Оризари 
с 102, Кадиево с 78, Цалапица с 76, 
Устина с 36 и Храбрино с 8 души.
Все повече млади хора бягат от 
Пловдив и се заселват в близките 
села. Според данни на Института за 
изследване на населението и човека 
при БАН от 2015 година, 37% от хора-
та са се преместили да живеят в села-
та и напускат големите градове. Все 
по-често млади хора бягат от бетон-
ния затвор и шума и се установяват 
трайно в малките населени места с 
идеята да работят от дистанция с по-
мощта на новите технологии.

с. Марково, фотограф Христо Николов

мирно и свободно”, каза кметът Павел 
Михайлов и припомни интересни фа-
кти от историята преди 144 години. 
В знак на признателност той положи 
венец от името на община „Родопи”. 
След него да сведат глави и да подне-

сат букети бяха народният представи-
тел Манол Генов и заместник-кметът на 
община „Родопи” Владимир Маринов. 
Цветя бяха положени от името и на пр-
деседателя на общинския съвет Георги 
Цанков, както и от много браниполци. 

Силата на управлението в общината 
не е в заповедите, а в екипната работа!

От страница 1
– Опитът ми в частния сектор е без-
ценен. Динамиката е различна, конта-
ктите, които съм изградил в годините 
са от голяма полза, успехът в реали-
зирането на проекти и отговорност-
та, която носи всеки ръководител към 
хората, които работят за него. Освен 
това бизнесът в България е научен да 
се адаптира и да оцелява в тежки ус-
ловия. А това калява.
Държавната администрация има друга 
специфика. Затова говорим за частен и 
публичен сектор. И съществената раз-
лика е в това, че частният бизнес е в ли-
чен интерес, ти работиш за собствена 
ползва. Публичният е в полза на всички. 
И ако това го разберат всички ръково-
дители в публичния сектор и започнат 
да работят по този начин, нещата в 
страната ще са различни. Пренасянето 
на модела на управление от частната 
фирма в общината не е печеливша стра-
тегия. Всяко едно управленско решение 
в публичния сектор се взима, когато то е 
в полза и удовлетворява интересите на 
максимална част от населението.
Това е нашият принцип на работа и хо-
рата трябва да разберат, че компроми-
си в тази насока няма да правим. 
– Какво заглавие бихте сложили на 
мандата и свършеното до тук?
– За себе си назовах този мандат „ПРЕ-
ЗАРЕЖДАНЕ”. „Родопи” е община от 30 

години и през този период нейното 
развитие не е спирало. Да, ние може да 
критикуваме предишните управници, 
това е нормално. Но в община „Родопи” 
през тези 30 години са се случили много 
неща и това трябва да бъде отчетено. А 
„презареждане” означава нова сила, от-
криване на нови възможности, разкри-
ване на потенциала на общината. Той не 
е разгърнат в голяма степен. Има неща, 
които нямам обяснение защо не са били 
направени. Или е нямало капацитет или 
не са били приоритет. Това е все едно да 
си купиш скъпа кола, но да я караш с ев-
тини консумативи, защото нямаш пари. 
Именно „презареждане” е думата, която 
определя моята визия за развитието на 
„Родопи”. И ако имаме достатъчно гори-
во, за да сложим в резервоара и ако не 
изтормозим мотора и не допуснем той 
да блокира, смятам, че общината ще 
набере скорост и в годините хората ще 
разберат, че ние не сме ги излъгали в 
обещанията си.
Влязох с достойнство в тази община 
и държа, в деня, когато я напусна, да 
си тръгна отново с гордо вдигната 
глава. Иначе просто казвам на хората, 
че всъщност аз съжялявам за тяхната 
подкрепа. Това е предателство. 
Понякога тежи, умората и напрежени-
ето надделяват, но задачата ни е да из-
пълним каузата „За доброто на община 
„Родопи”!

Цалапица остава най-многолюдното 
село в община „Родопи“
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Служители от администрация-
та на община „Родопи” дариха 
кръв и подкрепиха кампанията 

на Районния център за трансфузион-
на хематология „Дарете кръв, подаре-
те надежда за живот”. Благородното 
начинание събра 10 кръводарители 
от различни отдели пред админи-
стративната сграда на общината, 
където мобилен екип на центъра из-
върши процедурата. 
Повечето от тях са редовни дарители 
и изразиха задоволство, че община 
„Родопи” се включва и допринася за 
целите на кампанията по кръводаря-
ване. Двама споделиха, че досега не 
са го правили, но са готови кръвода-

ряването да се превърне в начин на 
живот и да стане традиция за тях. 
Постоянният недостиг на кръв и 
кръвни продукти е един от сериоз-
ните проблеми на здравеопазването 
у нас. Чрез подобни акции Центърът 
за трансфузионна хематология в 
Пловдив цели да създаде положи-
телно отношение към безвъзмезд-
ното кръводаряване и все повече 
хора да се присединяват към благо-
родната кауза, коментира д-р Тодор 
Тодоров. 
За проявената солидарност, участни-
ците в акцията получиха пакети с хра-
нителни продукти и полагащите им 
се по Кодекса на труда почивни дни.

Общински служители в „Родопи”  дариха кръв

Двама ветерани от община „Ро-
допи”, участници във Втората 
световна война получиха ме-
дали и грамоти по случай 75 

години от края на войната. Храбрите 
бойци Петко Шопов от село Брест-
ник и Радослав Костов, жител на село 
Брестовица бяха поздравени лично от 
кмета на общината Павел Михайлов и 
кметовете на двете населени места.
Възрастните мъже получават отличи-
ето, заедно с грамота от Министер-
ството на отбраната. Кметът Павел 
Михайлов връчи на ветераните по-
здравителен адрес от името на Общи-
на „Родопи”. 

Със сълзи в очите по-
срещна наградата 96-
годишният дядо Петко. 

Днес той е най-възрастният брестни-
чанин. Потомък на един от най-голе-
мите родове в селото. Воювал на те-
риторията на Сърбия, помни всеки ден 
на фронта и единственото, за което 
мечтаел е да се прибере жив и здрав 
при семейството си. 
В момента за него се грижат в Дома за 
стари хора в село Брестник. Собтве-
ниците на заведението бяха подгот-
вили истински празник за ветерана. 
Да го поздрави беше дошла неговата 
внучка, а специално за него ансамбъл 
„Еподай” изпълни едни от най-хубави-
те родопски песни. 
„Дядо Петко, ти си истински боец, кой-
то е отдал сили и младост във войната 
за свободата на нашата Родина. Сража-
вал си се по бойните полета с името на 
България и в името на идните поколе-
ния”, с уважение и поклон се обърна 
към него кметът на община „Родопи” 
Павел Михайлов.

В двора на къщата си 
посрещна кмета 98-го-
дишният Радослав Кос-
тов. 

Лекар по професия, възрастният мъж 

живее от десет години в село Бресто-
вица и до днес не спира да помага на 
съседите си със съвети за илачи на 
различни болежки. Спомените си от 
войната разказал в тетрадка, която 
чака да бъде разпечатана.
„Да знаят младите какво беше тогава и 
да помнят, защото се борихме за иде-
ал”, сподели д-р Костов и заръча на 
кмета да бъде добър с хората и да ги 
уважава, независимо от политическите 
пристрастия. 
Кметът на община „Родопи” Павел Ми-
хайлов се раздели с него с обещани-
ето, че ще му гостува отново на 100-
годишния юбилей.

Юбилейни медали за двама ветерани от община 
„Родопи”, преживели Втората Световна война
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Празник в три села от община „Родопи“
Петровден: 

Петровден е един от най-почи-
таните празници през лятото. 
Легендата разказва, че Свети 
Петър е райски ключар и па-

зител на райската градина. Неговият 
по-голям брат-близнак Свети Павел пък 
пуска светкавици и запалва снопите на 
нивата.
Народът казва, че по Петровден е най-
усилното и най-работно време, жъне се 
само до обяд, но се ожинва като за цял 
ден, защото светецът помага на жътва-
рите. На Петровден се отправят молитви 
за предпазване от градушки и пожари.
Петровден е празник на село Ягодово. 
От 2009 година той се отбелязва с три-
дневни тържества, посветени на българ-
ския танцов фолклор. Подготовката за 
надиграванията „На Петровден с хоро” 
започва още в началото на годината. За-
ради извънредната обстановка, в която 
се намира страната ни обаче, своеоб-
разното първенство тази година беше 
отменено. Големият християнски праз-
ник беше отбелязан само с литургия за 
здраве на всички жители на Ягодово в 
едноименния параклис в селото.
На Петровден храмовия си празник по-
срещат и жителите на селата Бойково 
и Извор. Източно от село Бойково се 
намира параклис „Свети Петър“. Той е 
разположен върху едноименната мест-
ност, в откритата полска част, от която 
Бойково се вижда в целия му обем и 
блясък. Няма налични данни кога е по-
строен параклисът. До 1990 година той 

е представлявал развалина със стърча-
щи каменни отломки от земята. След 
това е възстановен и осветен. Парак-
лисът е винаги отворен. Представлява 
едноапсидна правоъгълна постройка с 
двускатен тиклен покрив. Стените му са 
покрити с икони. Пред него има поста-

вени дървена пейка и маса за почивка. 
На празника Петровден се извършва 
водосвет и се прави курбан.
Построен върху основите на стара 
църква в центъра на красивото родоп-
ско село Извор също има параклис, 
посветен на двамата светии. Паракли-

сът бил направен през 90-те години от 
Васил Ставрев-Държавния. Вдигнал го 
на мястото на старата черква със съ-
щото име. Тя била градена през 1838 
година, но се килнала, защото била на 
свлачище. През 60-те години на мина-
лия век била съборена. 

Молебен за здраве и проспе-
ритет на село Марково и не-
говите жители бе отслужен 

за празника „Свети дух”. Десетки ми-
ряни дойдоха в храм „Света Троица”, 
за да запалят свещ и да присъстват 
на тържествената служба, водена от 
отец Рашко. В двора на църквата све-
щеникът освети курбан и поръси със 
светена вода вярващите.
Празникът на селото уважиха кметът 
на община „Родопи” Павел Михайлов 
и председателят на общинския съвет 
Георги Цанков. Заедно с кмета на село 
Марково Десислава Терзиева, като 
спазиха всички противоепидемични 
мерки, те се включиха и раздадоха 
на присъстващите от вкусната гозба, 
специално приготвена за празника. 
Отец Рашко похвали новите ръково-
дите на „Родопи”, като каза, че въпреки 
множеството общински ангажимен-
ти, те успяват да намерят време да се 
срещнат с хората по населените места 

и да бъдат част от празниците им. 
След тържеството Павел Михайлов и 
Десислава Терзиева се разходиха из 
Марково. Двамата кметове инспекти-
раха края на ремонта на улица „Трети 
март”. Огледаха и улица „Панорамна”, 
където трябва да бъде изграден на-
порен водопровод, а на улица „Цар 
Симеон” ще бъде извършено обслед-
ване. 
От вчера в парковата зона на селото 
функционира капково напояване и 
има изграден нов кът за игра на де-
цата. 
Терзиева запозна общинския кмет и 
с инициативата на кметството, чрез 
която в 16 населени места в Общи-
на „Родопи” ще се поставят метални 
контейнери с форма на сърце, където 
ще се събират пластмасови капачки. 
„Сърцата” ще бъдат дарени от кмет-
ство Марково на другите населени 
места от Общината, като част от кам-
панията „Капачки за бъдеще”.

Курбан и молебен за здраве на Свети Дух в село Марково


