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Брестовица и Първенец посрещнаха 
президента Румен Радев

Сърдечно и топло жителите на 
двете родопски села Бресто-
вица и Първенец посрещнаха 
президента на Република Бъл-

гария Румен Радев. Държавният глава 
беше специален гост на тържествата 
по повод 135 години от Съединението 
на България.
При пристигането си за празника 
държавният глава беше посрещнат от 
кмета на община „Родопи” Павел Ми-
хайлов.
В тържествата по повод 135 години от 
Съединението в община „Родопи” се 
включиха народните представители 
Манол Генов, Георги Йорданов и Веска 
Ненчева, председателят на ОбС „Родо-
пи” Георги Цанков, заместник-кметове-
те на община „Родопи” Владимир Ма-
ринов, Борислав Инчев и Неази Таир, 
кметове на населени места в общината 
и общини в Пловдивска област, общин-
ски съветници от „Родопи“.
Жители и гости спираха държавния 
глава буквално на всяка крачка. Едни, 
за да му благодарят, други го поздра-
вяваха, но най-вече хората просто 
искаха да му стиснат ръката или да се 
снимат с него.
В Брестовица президентът откри ба-
релеф на Апостола на свободата във 
Влаховата къща. Автор на творбата е 
художникът Жорж Трак. Преди това 
държавният глава изгледа възстанов-

Слово на кмета на Община „Родопи“ пред жителите и 
гостите на село Първенец за празника на Съединението
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Кметът на община „Родопи“ подари на държавния глава лимитирана серия вино
ка, която разказа как Дякона се е укри-
вал тук, докато османските власти са 
го издирвали под дърво и камък.
„За мен е истинско удоволствие да 
бъда в този прекрасен край, къде-
то живописната планина се слива в 
плодородната равнина и тази среща 
хилядолетия наред дава буйно и вдъ-
хновено вино, но и ражда хора, които 
през вековете съхраняват и предават 
българщината“, заяви държавният гла-
ва. „Благодаря за поканата и възмож-
ността да открием балерефа на Апос-
тола на свободата. Именно дейците 
на Съединението предадоха истински 
смисъл на неговия завет – че трябват 
дела, а не думи. Искам да благодаря на 
всички инициатори за създаването на 
този балереф за това, че доказват, че 
ако в миналото Брестовица е била фи-
зическото убежище на Апостола, днес 
Брестовица е убежище на неговите ду-
ховни завети“, отбеляза Румен Радев.
При пристигането си за празника 
държавният глава беше посрещнат от 
кмета на община „Родопи“ Павел Ми-
хайлов.
„Днес поставяме началото на една 
патриотична инициатива, която има 
за цел да припомни корените на бъл-
гарщината, силата на народа ни през 
вековете, изпитанията и ценностите, 
завещани от дедите ни. 

На страница 2

Президентът беше специален гост на 
тържествата по повод 135 години Съединение
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Брестовица и Първенец посрещнаха 
президента Румен Радев

От страница 1
Общината ще финансира изработва-
нето на бюст-паметници и барелефи, 
които ще бъдат поставени на всички 
обекти на територията на населените 
места, носещи имената на национални-
те герои на българската свобода Васил 
Левски и Христо Ботев”, каза кметът на 
общината и благодари на президента 
за приетата покана.
След възстановката президентът, за-
едно с кмета на Общината разгледаха 
Влаховата къща, която е строена през 
1820 година и е била собственост на 
голям местен търговец на вино. По 
време на кратката обиколка Румен Ра-
дев беше запознат с историята на ви-
нопроизводството в село Брестовица, 
срещна се и със съвременни собстве-
ници на винарски изби.
Кметът на община „Родопи” подари на 
държавния глава специална лимити-
рана селекция вино, с марката Вила 
Юстина, взело престижното шесто 
място на световно изложение.
Пътят на президента мина и през Пър-
венец. Румен Радев отдаде почит към 
историческата роля на селото за Съ-

единението. В миналото то е носело 
името Дермендере и именно в него е 
проведено заседанието на БТЦРК (Бъл-
гарския таен централен революционен 
комитет), на което се взема решение да 
се осъществи Съединението на Княже-
ство България с Източна Румелия.
„Хората ще се стекат в Пловдив за 6 
септември, но Съединението минава 
през Първенец, затова и аз минавам 
от тук. Една от най-важните ми срещи 
на този свят за българите ден е с вас – 
потомците на онези сърцати българи 
от 1885 година, които доказаха, че не 
е задължително да си голям, за да се 
превърнеш в кръстопът на историята. 
Искам да ви поздравя, че пазите свя-
то заветите на революционерите. Не 

трябва да спирате да разказвате на 
децата си, че Първенец е не само кра-
сив кът от България, но и живо огни-
ще с дълбоки исторически корени, да 
им разказвате, че когато сме единни, 
стоящи здраво зад стремежа на нашия 
народ към свобода и справедливост - 
ние сме способни да пишем най-свет-
лите страници на историята. Ние сега 
имаме нужда от техните ценности”, 
заяви президентът Радев в словото 
си пред читалище „Съзнание” в село 
Първенец.
Кметът на община „Родопи” Павел Ми-
хайлов припомни накратко истори-
ческите събития, станали преди 135 
години в тогавашното Дермендере.
„Шести септември е един от многото 
велики дни в националната ни история. 
Историческа дата в календара ни, която 
ни кара да се вълнуваме, да сме горди и 
със самочувствие. Поздравявам Ви, че 
днес сме заедно тук на площада пред 
нашето читалище. Нека духът на онзи 
велик септемврийски ден ни обедини 

и днес, когато най-много имаме нужда 
от това”, поздрави своите съграждани и 
гости на община „Родопи” Михайлов.
Кметът допълни още, че жителите на 
селото винаги са били будни. И на-
помни, че през 1700 година във Вър-
лово, тогавашното име на Първенец, 
е открита една от първите църкви по 
време на османското робство.
Преди това, в Първенец, под съпрово-
да на военния духов оркестър на 61 
Стрямска механизирана бригада в тър-
жествено шествие президентът Румен 
Радев и кметът на „Родопи” Павел Ми-
хайлов поднесоха цветя пред почетна-
та плоча в чест на паметните събития. 
Поклон пред делото на предците отда-
доха народните представители Манол 
Генов, Георги Йорданов и Веска Нен-
чева, председателят на ОбС „Родопи” 
Георги Цанков, заместник-кмета на на 
община „Родопи” Владимир Маринов.
Тържествата в село Първенец продъл-
жиха с китка от кръшни български хора 
в изпълненение на ансамбъл „Тракия”.
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Днес всички ние отбелязваме 
135 години от най-българ-
ското дело – Съединението 
на Княжествп БЪлгария и 

Източна Руменлия България. 6 септем-
ври е ден, който ни дава национално 
самочувствие. Шести септември е ден, 
който ни кара да се гордеем с нашите 
предци и техните дела. Шести септем-
ври е ден, който е пример за нашето 
настояще и бъдеще. 
Преди 135 години актът на Съедине-
нието доказва, че българският народ 
винаги успява, когато е обединен. Бъл-
гарският народ винаги успява, когато 
следва своя идеал. Българският народ 
винаги успява, когато взема съдбата си 
в свои ръце. Българския народ успява 
въпреки мнението и позицията на Ве-
ликите сили. 
Село Първенец има съществена роля 
в Съединението на България. Тук, в 
продължение на два месеца постоян-
но заседава БТЦРК. Всъщност селото 
има богата истрия. През различните 
епохи селището има различни наи-
менования – Върлово, Дермендере, 
Фердинандово и сега Първенец. Във 

Върлово около 1700 г. е открита една 
от първите църкви, изобщо построени 
по време на Османското иго и запазена 
до наши дни –  „Света Фотиния“. През 
1846 г. братята Гюмюшгердан изграж-
дат втората фабрика в България.
На 4 и 5 януари 1878 година при Дер-
мендере се водят кръвопролитни 
битки между армиите на ген. Гурко и 
Сюлейман Паша по време на Руско-
Турската освободителна война, която 
открива пътя към Одрин и подписва-

рания Българския таен централен 
революционен комитет (БТЦРК). Още 
в началото на месец юли в Дерменде-
ре пристигат Захари Стоянов и Иван 
Андонов и отсядат в хана на Тома Ка-
цигра. На това заседание са положили 
клетва пристигналите Иван Стоянович, 
Димитър Ризов и кап. Коста Паница. Те 
се заклеват според Устава и определят 
датата на Съединението, която е била 
15 септември същата година. Опреде-
ля се и план за действие, а той вкючва 
въоръжени чети от Източна Румелия, 
подпомогнати от въоръжени чети от 
Княжество България да заобградят 
столицата на Източна Румелия – град 
Пловдив и с помощта на войската и под 
силата на камбанния звън, който тряб-
ва да вдигне на въстание жителите на 
града да превземат правителствената 
сграда и да обяват Съединението на 
България. 
На 3 август 1885 година се провежда 
ново, разширено заседание на БТЦРК , 
като според Иван Андонов са присъст-
вали над 30 апостоли от цяла Източна 
Румелия, предвождани от войводите 
Продан Тишков-Чардафон от Голямо 
Конаре и Панайот Хитов от Сливен. 
На 23 август се провежда ново засе-
дание, отново тук в хана на Тома Ка-
цигра, на което е приет окончателния 
план за действие, включващ участие 
на войската и на милицията. Уведомен 
е и княз Александър I, княз на Княже-
ство България. На 1 септември е по-
следното заденаие, което е водено от 

Кметът на Община „Родопи“ поздрави жителите 
на село Първенец за празника на Съединението

нето на Санстефанския мирен дого-
вор. Селото е известно и с 22 мелници 
/дерменджийници/, с многобройните 
ханове и чифлици на известни фами-
лии. Известно е с аграрния прогрес и 
прогреса на търговията в началото на 
20 век, както и с аграрната реформа 
във втората половина на века, коята 
дава новото наименование на селото. 
Но Първенец е най-известно именно с 
този ден, с процеса и идеята за Съеди-
нението на България. 
На 25 юли 1885 г. тук се провежда 
първото заседание на реорганизи-

Уважаеми г-н Президент на Република България, 
Уважаеми дами и господа народни представители,
Уважаеми  дами и господа кметове, 
Уважаеми жители и гости на село Първенец и  Община „Родопи“ 

председателя Захари Стоянов. Следват 
бурни събития в Пловдив и околност-
та, които правят така че, провъзглася-
ването на Съединението се ускорява 
и то е извършено на 6 септември 1885 
г. Въстанието преминава успешно и 
почти безкръвно. 

Скъпи приятели, 
Нека духът на онзи велик септем-
врийски ден ни обедини и днес, ко-
гато най-много имаме нужда от 
това. В името и просперитета 
на България и българския народ. 
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Новата учебна година в община 
„Родопи” започна официално 
днес. Всички 11 училища на 
територията на общината от-

вориха врати, след като близо половин 
година бяха затворени заради панде-
мията от коронавирус.
Кметът на община „Родопи” откри учеб-
ната година в училищата в селата Пър-
венец и Марково. Неговият заместник 
Владимир Маринов присъства на тър-
жествата в селата Брестник и Белащи-
ца и изпрати децата от село Храбрино, 
които пътуват към училището в Първе-
нец. 
ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” в село 
Първенец тази година посреща най-
много първокласници, разпредели в 
две паралелки. Там за първи път чуха 
училищния звънец 27 деца. Наред с 
буквара и читанката най-малките уче-
ници получиха като подарък и патри-
отичен буквар с послание от кмета на 
общината Павел Михайлов. 
Тази година броят на първокласници-

177 първокласници с послание за първия 
учебен ден от кмета на община „Родопи“

допи” учебната година беше открита 
официално с издигане на националния 
флаг на Република България и химна 
на страната. 
Председателят на ОбС „Родопи” Георги 
Цанков приветства по повод началото 
на учебната година в селата Устина и 
Брестовица. 
Заместник-кметът Борислав Инчев, 
който е с ресор „Образование, здра-
веопазване и младежки дейности” в 
община „Родопи” беше гост в Крумово 
и Ягодово. 
Да поздравят учениците, учителите и 
техните родители с първия учебен ден 
в Браниполе, село Кадиево и Цалапица 
бяха общинските съветници Кера Тоше-
ва, Илина Вутова и Боряна Бръзкова. 
Талантливите деца на община „Родопи” 
поздравиха гостите, учителите и своите 
родители с рецитал и богата музикална 
програма. 

те в община „Родопи” е 177. 
„Към всички пожеланията са новата 
учебна година да бъде позитивна и 
успешна. Да завърши така, както за-
почва, а именно присъствено. За ня-
кои тя е първа, за някои поредна, за 
някои последна. Безспорно най-раз-
вълнуваните днес са първокласни-
ците.Скъпи първокласни, вие имате 
един специлен ден. За първи път ще 
прекрачите прага на родното учили-
ще, ще седнете в класната стая и ще 
отворите букварчето, което ще ви от-
вори пътя към познанието”, привет-
ства кметът Павел Михайлов. 
На децата, учителите и техните роди-
тели той пожела да бъдат щастливи, 
смели, креативни, но преди всичко – 
всички да бъдат здрави, дисциплини-
рани и отговорни. 
В условията на COVID-19 от днес първи 
звънец удари и в Марковското учили-

ще. В двора ученици, преподаватели 
и родители отбелязаха новата учебна 
година при спазване на противоепи-
демичните правила. Специални гости 
бяха кметът на общината Павел Михай-
лов, кметът на село Марково Десис-
лава Терзиева и съветниците Пламен 
Кабаков и Ангел Рахов. 
Училище с традиции, първо по успех 
в общината на Националното външно 
оценяване след 7 клас и на 16 място 
в цялата област. Догодина сградата на 
училището отбелязва 100 години от 
построяването си. Кметът поздрави 
децата и техните родители за избора 
им да учат и възпитават именно в учи-
лището в Марково. Кметът и гостите 
разгледаха и новата класна стая на 
училището, в която ще учат децата от 
шести клас. 
„На добър час през новата учебна го-
дина”, пожела заместник-кметът на об-

щина „Родопи” на всички деца в селата 
Брестник, Белащица и Храбрино. 
В ОУ „Васил Левски” в Брестник и в 
училище „Пенчо Славейков” в Бела-
щица той най-напред поздрави пър-
вокласниците. „Първият учебен ден 
винаги е вълнуващ. Несъмнено с най-
голямо вълнение, с много емоции и 
очаквания, но и мъничко притесне-
ние го очакват децата, които за първи 
път пристъпват прага на училището. 
Скъпи първокласници, днес за първи 
път ще чуете училищния звънец, днес 
тръгвате по дългия път на знанието, 
по който ще ви водят вашите учите-
ли”, каза заместник-кметът Владимир 
Маринов и благодари на учителите за 
грижите, които полагат за най-малките 
жители на община „Родопи”.
Във всички училища в община „Ро-

Кметът Павел Михайлов и заместниците му Владимир Маринов и 
Борислав Инчев поздравиха учениците в общината
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Поредният етап на най-ва-
жния стратегически проект 
за Пловдив и региона за 
изграждане на каскада „До-

спат – Въча“ събра на работна среща 
в Община „Родопи” представители на 
израелската фирма, изпълнител на 
предивестиционните проучвания – „Аш 
Индъстрийз” ООД и на ДФ „Земеделие” 
с кмета на Общината Павел Михайлов, 
заместника му Владимир Маринов и 
специалисти по ВиК в „Родопи”.
Целта на срещата беше общинското 
ръководство да се запознае с предва-
рителното проекто решение за изграж-
дане на каскада „Доспат-Въча”, а етапът 
на който се намира в момента проек-
тът е изготвяне на Прединвестиционни 
проучвания.
С неговата реализация ще се осигури в 
дългосрочна перспектива качествена 
питейна вода за населението на тери-
торията на 7 общини в област Пловдив 
и град Пловдив, както и за покриване 
на нуждите от питейна вода за бързо 
развиващите се икономически зони в 
района.
Община „Родопи” е част от мащабния 
проект с включени в него всички насе-
лени места от родопската яка и високо-
планинското село Храбрино. Общината 
има и пряк ангажимент към реализаци-
ята на проекта, тъй като в землището 
на село Първенец ще бъдат изградени 
двата водоема и турбини, които ще 
снабдяват областния град с чиста пи-
тейна вода.
„Настоявах за провеждане на тази сре-
ща, защото в момента се правят проуча-
вания, а в голяма част от селата на об-
щина „Родопи” от години има проблеми 
с водоснабдяването”, коментира кметът 
Павел Михайлов. Пред инвеститорите 

Първа работна среща за рестарт на 
мегапроекта „Въча“ в община „Родопи“

той постави въпроса да бъде включена 
подмяна на вътрешната водопреносна 
мрежа на деветте големи села в „Родо-
пи” – Цалапица, Брестовица, Устина, 
Браниполе, Брестник, Белащица, Мар-
ково, Първенец и Златитрап. Дължината 
на цялото трасе е близо 139 километра, 
а инвестицията би оскъпила проекта с 
около 45 милиона лева.
Изключително тежка е ситуацията с пи-
тейната вода в село Брестовица, където 
количеството на мангат е над нормата, 
а от чешмите на хората тече кална вода. 
Община „Родопи” настоява близо 30- 

километровата водопреносна мрежа в 
селото да бъде сменена, тъй като натру-
паните по тръбите отлагания на манган 
не могат да бъдат отстранени.
От фирмата-изпълнител обясниха, че 
са обнадеждени от първите проби на 
водата, защото тя е изключително чиста 
планинска вода.
„Това е проект, който ще осигури чис-
та планинска вода за дълги години на-
пред, но ако оставим старите етерни-
тови тръби, ефектът от тази мащабна 
инвестиция се губи”, потвърди пред 
специалистите Владимир Маринов, 

заместник-кмет на „Родопи”.
От ДФ „Земеделие” се ангажираха с 
помощ за рехабилитацията на водоп-
реносната мрежа в малките населени 
места, като новата програма предстои 
да бъде отворена през следващата го-
дина.
Ако всичко е наред изпълнителите се 
надяват през 2025 година Пловдив и 
населените места, включени в проекта 
да пият по-чиста и качествена вода.
Проектът „Въча” е започван и впослед-
ствие спиран многократно. В момента 
тече поредният му рестарт.

Община „Родопи“ дава 85 хиляди лева за проект за 
рехабилитация на водопроводната мрежа в Брестовица

По предложение на кмета на 
община „Родопи” Павел Ми-
хайлов общината осигури 
финансиране за изготвяне на 

проект за цялостна подмяна на водоп-
реносната мрежа в село Брестовица.
На извънредна сесия Общински съ-
вет ”Родопи” единодушно взе реше-
ние да бъдат заделени 85 хиляди лева 
за тази дейност.
„Проблемът с водопреносната мрежа 
в Брестовица става все по-сериозен. 
Хората от години страдат заради ка-
чеството на водата, а през февруари 
в селото бе установено наднормено 
съдържание на манган в питейната 
вода”, коментира кметът Павел Ми-
хайлов. Той припомни, че още тога-
ва от администрацията препоръчаха 

временно тя да не се използва за пи-
тейни нужди и готвене.
Общинските съветници от Брестови-
ца Илина Вутова и Кремена Цанкова 
благодариха на кмета за съдействие-
то. Илина Вутова подчерта, че именно 
след неговата реакция са взети мер-
ки и се търси начин за разрешаване 
на проблема.
Според кмета Павел Михайлов реал-
ното решение на проблема е с гото-
вия проект за цялостна подмяна на 
водопреносната мрежа общината да 
кандидатства за финансиране пред 
държавата, което възлиза на някол-
ко милиона лева. По думите му целта 
на ръководството на община „Родо-
пи” е в Брестовица да пият чиста пи-
тейна вода.
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Детска градина „Веселушка” 
в село Марково посрещна 
своите възпитаници с изцяло 
обновени санитарни помеще-

ния. На финалната права са ремонтните 
дейности единствено в яслената група, 
видя кметът на община „Родопи” Павел 
Михайлов. 
Той провери докъде е стигнал ремонтът 
в детското заведение, за който община 
„Родопи” отдели малко над 70 хиляди 
лева бюджетни средства. 
Изцяло е подменено оборудването в 
трите санитарни възли. Всеки от тях е 
с площ близо 20 квадратни метра. Ста-
рите стоманобетонови мивки са демон-
тирани и са сменени с нови, пригодени 
за лесно използване от децата. Премах-
нати са преградни стени и са сменени 
вертикалните ВиК клонове. След ре-
монта помещенията са с нова дограма, 
интериорни врати, сменени фаянс и 
подова настилка.
„Смяната беше наложителна, защото 

На обновена детска градина се радват 
децата в село Марково

ремонт на санитарните помещения в 
детското заведение не е правен десе-
тилетия”, коментира кметът Павел Ми-
хайлов. 
Заради строителните дейности детско-
то заведение остана затворено малко 
повече от месец. От ръководството на 

общината обещаха, че до началото на 
учебната година ремонтът ще приклю-
чи и децата ще се обучават в чиста и 
обновена среда. 
В Първенец пък предстои откриване 
на строителна площадка за основен 
ремонт на три улици в близост до сгра-

дата на училище „Св. Св.Кирил и Мето-
дий”. Освен нов асфалт строителството 
предвижда нов водопровод и подмя-
на на тротоарната настилка. Ремонтът 
трябва да започне до две седмици и 
включва улиците „Петър Берон”, „Про-
лет” и „Стефан Стамболов”. 

Разкриват нова яслена група за 18 деца в село Брестник

Община „Родопи” започ-
ва проектиране на нова 
яслена група към ОДЗ 
„Надежда”в село Брест-

ник.
Договорът за изготвяне на техниче-
ския проект вече е подписан. Изпъл-
нител е фирма „Уют 101”, със седали-
ще в гр.Пловдив.
Според заданието фирмата-изпъл-
нител трябва да проектира преу-
стройството на обслужваща сграда, 
която се намира в двора на детската 
градина в село Брестник, използва-
на за перално помощенние.
На площ от около 130 квадратни 
метра трябва да бъдат изградени 
занималня с кът за хранене, спалня, 
съблекалня с предверие и гардеро-
би, стая за учителите и възпитатели-
те, санитарно-хигиенно помещение, 
кухненско отделение. Предвижда се 
оформяне и на детска площадка за 
новата яслена група.
Проектантите трябва да извършат 
конструктивно обследване на сгра-
дата, рехабилитация на ВиК мрежата 
и отоплителната инсталация, както и 
на осветлението.

на „Родопи” Владимир Маринов.
Проектът трябва да бъде готов до 
два месеца, след което ще бъде въз-
ложено техническото задание и из-
дадено разрешение за строеж.
Междувременно беше направено и 
цялостно обновление на улица „Бъл-
гария” в родопското село. Старата 
настилка беше премахната и беше 
положен изцяло нов асфалт. Ремон-
тът включи и възстановяване на 
счупените или липсващи бордюри. 
Участъкът, който беше възстановен е 
с дължина 160 метра, а за строител-
ните дейности са осигурени близо 
40 хиляди лева. 
„Ремонтът на улица „България” беше 
изключително належащ, защото 
улицата води до детската градина 
в Брестник. Всеки ден родителите 
на най-малките жители на селото 
минават през този участък по два 
пъти-сутрин и вечер, за да прибе-
рат децата си. Затова това е една от 
най-важните улици в селото и ней-
ното асфалтиране трябваше да се 
случи още преди години”, коментира 
заместник-кметът Владимир Мари-
нов.

На територията на село Брестник 
функционира една яслена група и три 
за децата от 3 до 6 години.
„Заради непрекъснато увеличаващото 

се младо население в селото изготви-
хме анализ, който показва, че има го-
лям брой деца за прием в детското за-
ведение”, коментира заместник-кметът 
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Приключи възстановяването 
на подпорната стена във ви-
сокопланинското село Сито-
во, което беше възложено на  

фирма „Пътремонт”.
Проверка на укрепителните дейности 
направи заместник-кметът Владимир  
Маринов.Той остана доволен от качест-
вото на изпълнение, като след ремонта 
пътят е възстановен напълно, а пропад-
налият участък е покрит с асфалтова 
настилка.
Пропадането беше с дължина около 
6 метра и почти три метра дълбоко. 
Освен укрепване е направена зида-
рия с циментов разтвор, изградени 
са и няколко водостока за отвеждане 
на повърхностните води. За цялостно 
обезопасяване на отсечката е поставе-
на преградна мантинела.
„Пътят е стратегически за ситовци, 
защото е единствената им връзка със 
света. Пропадането застрашаваше без-
опасността на хората, затова изпълне-
нието на проекта беше изключително 
важно.Още в първите месеци от встъ-
пването ни в длъжност, заедно с кмета 

Павел Михайлов, успяхме да задвижим 
процедурата и да не позволим ситовци 
да останат без единствения си път”, ко-
ментира заместник-кметът Владимир 
Маринов. Той припомни, че укрепва-
нето на пропадналия участък струва 
малко над 30 хиляди лева.
По време на обиколката си в Ситово 
Маринов изрази безпокойство, че срут-
ване застрашава да прекъсне още две 
улици в селото.Опасно пропукване се 
е образувало в подпорната стена на 
няколко метра от централния площад 
и заплашва да пропадне от долната 

страна на пътя. „Ако не се вземат спеш-
ни мерки стената може да падне и да 
блокира достъпа на хората до домове-
те им”, каза заместник-кметът на „Родо-
пи”.
През лятото на сесия на Общински съ-
вет „Родопи”  бяха отпуснати допълни-
телно 45 хиляди лева за изграждане на 
нова стоманобетонна подпорна стена 
на улица „Първа” в село Ситово. Срут-
ването там е причинило пропадане на 
пътното платно и създава опасност за 
къщите, намиращи се под пътя да оста-
нат без пътна връзка.

Възстановиха подпорната стена в село Ситово

Инфраструктурата на община 
„Родопи” ще бъде модернизи-
рана с изпълнението на про-

екта „Изграждане на зони за общест-
вено ползване и отдих на открито в 
селата Ягодово, Крумово, Брестник, 
находящи се на територията на Об-
щина „Родопи”.
Кметът на община „Родопи” Павел 
Михайлов и председателят на Упра-
вителния съвет на СНЦ „МИГ – Перу-
щица-Родопи” Румяна Самоковарева 
подписаха договорите за изграждане 
на детските площадки в трите населе-
ни места. Стойността на заявените за 
финансиране разходи са в размер на 
234 946,34 лева. Проектът е тристранен 
между Общината, сдружение „МИГ – 
Перущица-Родопи” и ДФ „Земеделие”.
Дейностите по изпълнение на проекта 
предвиждат изграждане на три ком-
бинирани детски площадки за деца 
от 0 до 3 години и от 3 до 12 години, 

доставка и монтаж на оборудването, 
озеленяване, облагородяване на те-
рена и извършване на рекреационни 
дейности, както и изграждане на вер-
тикална планировка и електро.
„Проектът ще подобри средата на 
живот в общината и условията за 
игра на децата. Ще бъде стимулирано 
желанието сред младите хора и де-
цата да спортуват и да развиват раз-
лични видове умения. Ще се осигури 
възможност на жителите и гостите на 
„Родопи” за спорт и отдих на открито”, 
коментира кметът на Общината Па-
вел Михайлов.
Тристранното сътрудничество между 
Община „Родопи”, сдружение „МИГ- 
Перущица-Родопи” и ДФ „Земеделие” 
ще продължи, като се предвижда из-
граждане на детски площадки в още 
четири населени места от общината, 
както и зона за спорт и отдих в село 
Устина.

МИГ Перущица –Родопи подписа три договора с община „Родопи“ 
за изграждане на детски площадки и зона за отдих

Инспекция на укрепителните дейности на пътя направи замест-
ник-кметът на община „Родопи“ Владимир Маринов
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Най-младият кмет в община „Родопи“ отчете 
14 сватбени церемонии, които е водил лично

14 ритула за сключване 
на граждански брак 
е извършил кмета на 
село Цалапица Ивай-

ло Данаилов от началото на мандата 
до края на месец август. В качеството 
си на длъжностно лице той е подпи-
сал и връчил удостоверения за граж-
дански брак на двойки, избрали ри-
туалната зала на най-голямото село в 
община „Родопи”, за да заявят жела-
нието си да бъдат завинаги заедно. 
„Бракосъчетаването се превръща в 
новото ми хоби. Много съм радос-
тен, че вече 14 двойки от различна 
възраст и етност ми се довериха да ги 
венчая. Чувството е страхотно. При-
зовавам повече двойки да направят 
тази крачка в живота си”, коментира 
Данаилов, който е най-младият кмет 
в община „Родопи” и все още не е на-
мерил време за сватба. 

Интересът към сключване на граж-
дански брак на село от кметството 
си обясняват с атрактивната цена за 
церемонията. Освен това залата, в ко-
ято се провежда ритуалът наскоро е 
била напълно обновена. Тя разполага 
с 25 седящи места за гостите, както и 
озвучаване. 
По време на брачната церемония, 
докато кметът произнася сватбените 
слова, върви тиха нежна музика, която 
придава още по приятна атмосфера. 
При произнасянето на заветното „Обя-
вявам гражданския брак за сключен, 
можете да целунете булката” младо-
женците разменят целувка на фона на 
Менделсон. За да привличат повече 
младоженци от кметството в Цалапи-
ца провеждат усилена рекламна кам-
пания, а кметът Ивайло Данаилов си 
пожела по-често да бъде ангажиран 
с подобни ритуали. 

На 11-12 юли в черноморското 
селище Китен се проведе XVI 
Фолклорен фестивал „Евро 
фолк – Черно море 2020”. В 

него взе участие най-големият танцов 
състав в община „Родопи”  „Каламица” 
към Народно читалище „Светлина-
1900”. Още на първото си за годината 
участие, цалапишките дейци пожъна-
ха успехи. На фестивала те спечелиха 
три почетни места – с голямата група 
на детския танцов състав се завърнаха 
с прекрасни емоции и неочакванo 2-ро 
място, Лауреат и Носители на Почетния 
знак на фестивала в нашата възрастова 
категория. Заедно с танцовия състав се 
представиха и гайдарите Малин Джам-
бов и Ивилин Дзивков с ръководител 
Луко Буров, които съответно завоюваха 
1-во и 2-ро място и станаха откритие на 
този фестивал.
Танцовият състав винаги е бил неиз-
менна част от бита и културата на село 
Цалапица. Той е създаден преди 12 
години, като продължител на състава 
за изворен фолклор и оттогава носи 
името „Каламица“. Негов ръководител 
е Георги Телкийски, току-що завършил 
млад специалист започва работа с мла-
ди хора, които искат да танцуват и да 
се забавляват. Под негово ръководство 
състава започва да изучава изцяло об-
работени фолклорни танци, като на-
блягат основно на Тракийската етног-
рафска област, но никога не забравя 

души от 6 до 66 -годишна възраст.
„Веднъж започнеш ли да танцуваш, част 
от теб винаги остава в състава”, споде-
лят танцьорите.
През годините съставът е завоювал и 
много награди от различни престиж-
ни фестивали. Най-голямата гордост 
е „Наградата на публиката” от МФФ 
„Фолкорен извор” в град Свищов, при-
дружена с 3 златни медала в различни 
категории. 
От читалището споделиха, че са полу-
чили препоръки за предстоящи учас-
тия и плануват да се включат в още два 
фестивала.

Танцов състав „Каламица“ с достойно 
представяне на фестивала „Черно море“ в Китен

автентичните местни хорА. Самите тан-
цьори се шегуват, че който не е научил 
и танцувал „Мегдана“/местните хора/ 
все едно не е бил част от състава.
В състава от години участва и кметът на 
селото Ивайло Данаилов.
 Основната цел на „Каламица“ е да 
съхрани и предаде на следващите по-
коления богатството на фолклора ни, 
в магията на песни и танци, обреди и 
обичаи, като се стреми да запази и тра-
диционните за населеното място риту-
али. Съставът се разделя на 6 възрасто-
ви групи. В момента танцуват над 115 


