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Трети заместник-кмет пое ресор 

„Образование и социални дей-
ности” в община „Родопи”
Борислав Инчев е новият за-

местник-кмет в община „Родопи”. В 
Общината той ще отговаря за един от 
най-тежките ресори – „Образование, со-
циални дейности, младежки политики, 
култура и спорт”. Инчев е дипломиран 
магистър по специалност „Държавни 
и общински финанси”, има завършено 
образование и в областта на туризма. В 
миналия мандат Борислав Инчев беше 
кмет на пловдивския район „Южен”.
„Ще разчитам на знанията и уменията си, 
за да си върша работата, за която отго-
варям. Образованието е изключително 
важен ресор във всяка администрация. 
Радвам се съм част от екипа на Община 
„Родопи”, защото разсъждаваме в една 

и съща посока и виждаме едни и същи 
прекрасни перспективи за развитието 
на общината”, каза при представянето си 
новият заместник-кмет. 
Община „Родопи” е една от най-бързо 
нарастващите общини в региона. Само 
за времето на извънредното положение 
до момента населението се е увеличило 
с над 3 хиляди души, като 900 от тях са 
в село Марково. С това нарастват и об-
разователните проблеми в общината, 
коментира кметът Павел Михайлов. 
„Борислав Инчев е изключително уважа-
ван е от мен и се надявам да се впише 
добре в екипа ми. Ще се стремим заедно 
да направим така, че образованието да 
излезе водещ приоритет в моя мандат. 
Убеден съм, че това ще се случи”, каза Ми-
хайлов. Той оповести, че в общината има 
нужда от разширяване на детските гради-

Детска площадка за игра радва децата
в родопското село Златитрап
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ни и училищата. Една от най-важните за-
дачи, която си поставя ръководството на 
„Родопи” е изграждането на нова детска 
градина в село Браниполе. Проектът е за 
близо 4 милиона лева и вече е предста-
вен в Министерството на образованието. 
Новата детска градина ще реши пробле-
ма на три села в общината – Браниполе, 
Брестник и Белащица. 
Изцяло новопостроена сграда, пред-
назначена за ясла ще посрещне най-
малките жители на село Ягодово още 
този септември. Ще бъдат санирани и 
две детски градини – в Устина и село 
Първенец. Ремонтират се и детските 
заведения в Крумово и Брестовица.
Около 1200 деца посещават детските 
градини в община „Родопи” във всички 
12 заведения, които са на територията 
на населените места.

– Г-н Инчев, поемате отговорен и 
тежък ресор. Наясно ли сте вече с 
предизвикателството, пред което 
се изправяте?
– Вече съм направил посещение в 
шест населени места. Мога да кажа,че 
сериозно се сблъсках с това, което 
ме очаква. От разговорите, които 
провеждам с директорите на учеб-
ните заведения, с хората, работещи 
в пенсионерските клубове, виждам 
колко много неща има за решаване. 

Проблемите са свързани с материална-
та база и нуждата от подмяна на детски 
легла, шкафчета, с осигуряване на уре-
ди за отопление или охлаждане. 
Сериозни инвестиции са нужни за ре-
новиране на кухненските блокове в 
детските градини, много средства ще 
са нужни и за обновяване на дворо-
вете на учебните заведения, защото 
нито едно пространство не отговаря 
на съвременните изисквания за безо-
пасност.

– Кои са първите задачи, които чакат 
своето решение? Почти сме на прага 
на новата учебна година.
– Основната цел, която гоним в момен-
та е да направим така, че да обезпечим 
началото на учебната година. Не прос-
то да подготвим помещенията за при-
ем на децата, а да създадем цялостна 
организация, която да осигури спо-
койствие на всеки родител, че когато 
си оставя детето в детска градина или 
в училище на територията на община 

„Родопи” той трябва да е сигурен, че 
за него ще бъдат положени най-до-
брите грижи. Затова нашите усилия 
са концентрирани сега към учебните 
заведения – да завършим започнати-
те текущи ремонти и да се подсигури 
материлната база.
– Управленският опит, с който вли-
зате в община „Родопи” доколко 
помага? По-различни ли са про-
блемите тук?
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Детска площадка с модерни съ-
оръжения за игра вече радва 
децата на село Златитрап. 
Това е първата площадка, ко-

ято се изгражда в родопското село. 

Новото зелено пространство 
за отдих и игра на децата се 
намира в парковата зона, 
като в изграждането, офор-
мянето и облагородяването 
на терена община „Родопи” 
е вложила около 40 хиляди 
лева. 

С много празнично настоение и цвет-
ни балони детският атркацион беше 
открит в присъствието на кмета на об-
щина „Родопи” Павел Михайлов, него-
вите заместници Владимир Маринов, 
Борислав Инчев и Неази Таир, както и 
на председателя на ОбС ”Родопи” Геор-
ги Цанков. В церемонията се включиха 
още кметът на село Златитрап Анелия 
Уланова, представители на фирмата, 
която извърши строителството, както 
и много жители на селото.

Атракцията предлага игра 
и забавления за деца до 12 
години. 

На площ от 200 квадратни метра са раз-
положени няколко съоръжения – пя-
съчник, две пързалки и люлки. Площад-
ката е с нова настилка с противоударно 
покритие, което осигурява безопасност 
на децата за височина от близо 1,50 ме-
тра. Изградено е модерно осветление, 
а съоръжението е отделено с цветна 
ограда, висока един метър. 

„Това е първата площадка, 
която откриваме тази го-
дина. Предстои да бъдат 
изградени още 8 детски 
съоръжения и една спорт-
на площадка в останалите 

Откриха първата  детска площадка 
в родопското село Златитрап

населени места в община-
та, средставата за които са 
осигурени по проект”, каза 
кметът Павел Михайлов. 

„Започнахме ударно в село Златитрап, 
още в първия месец от управлението 
на новото ръководство бяха чакъли-
рани седем улици, които бяха на мека 
настилка. Сега предстои да извършим 
и отводняване на главната улица. Това 
е само началото, ние няма да спрем да 
работим , за да се случват добрите неща 
за селото”, обобщи Михайлов и заедно с 
кмета на Златитрап прерязаха лентата 
на новата площадка. 

Облагородената територия е близо 
декар. Освен детския кът, зоната е озе-
лена с допълнителни дървета и декора-
тивни храсти. Оформени са и нови три 
паркови алеи. 

„Виждате колко е красиво. 
Дълго чакахме оформяне-
то на тази зона. Сега това се 
случи, затова от всички нас 
зависи да пазим красивата 
си придобивка”, обърна се 
към жителите на Златитрап 
кметът Анелия Уланова. 

Хората от своя страна благодариха 
на общинското ръководство, защото 
са показали отношение към децата 

в това красиво родопско село. „Мно-
го беше нужна за децата, особено за 
малките, защото тук е пълно с малки 
деца. Селото е с много млади хора и 
имаме много деца. Надяваме се да има 
и друга, защото те растат и много бър-
зо се сменят интересите”, споделиха 
родители.

За всички деца бяха осигу-
рени подаръци и лакомства. 
С новата детска площадка се 
подобряват възможностите 
за игра на децата, които да-
ват живот на селото, катего-
рично заявиха от „Родопи”.
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Обследване, което трябва да 
установи  причините, които 
водят до повишеното коли-
чество на манган в питейна-

та вода на село Брестовица ще бъде на-
значено до няколко дни. Техническата 
експертиза ще бъда извършена от спе-
циалист хидрогео-химик, който в дву-
месечен срок да установи причината за 
внезапното покачване на стойностите 
на мангана във водата. Това обеща пред 
жителите на родопското село областни-
ят управител Дани Каназирева. Заради 
водната криза в Брестовица живеещите 
в селото инициираха извънредна сре-
ща с представители на Областна упра-
ва, ВиК-Пловдив и на Басейнова дирек-
ция. На срещата присъстваха и кметът 
на община „Родопи” Павел Михайлов, 
заместник-кметът Владимир Маринов 
и председателят на ОбС „Родопи” Геор-
ги Цанков. 
През февруари в селото бе установено 
наднормено съдържание на манган в 
питейната вода. Още тогава от община 
„Родопи” препоръчаха временно тя да 
не се използва за питейни нужди и го-
твене, след като от здравната инспек-
ция направиха предписание, че водата 

от водопреносната мрежа не може да 
се използва за пиене и приготвяне на 
храна. Употребата за други домакински 
нужди е безопасна.
От ВиК-Пловдив увериха, че са взети 

система ще улавя твърдите частици и 
така те лесно ще бъдат премахнати от 
водата. Инсталацията вече е поръчана 
и ще бъде монтирана до края на лет-
ните месеци. 
„Исканата експертиза ще даде отговор 
на въпроса за причината, защото взе-
тите мерки са само временно решение. 
Ние трябва да търсим трайното реше-
ние на проблема. Още с установяване 
на проблема беше направена среща 
между ръководството на община „Ро-
допи” и ВиК-Пловдив. За влошеното ка-
чество на водата в Брестовица веднага 
сезирахме и държавните институции в 
лицето на Областна управа. За съжале-
ние решаването на проблема не зави-
си пряко от нас като община. Ние като 
институция ще съдействаме и каквото 
трябва ще го направим”, каза кметът 
Павел Михайлов. Проблемът с питей-
ната вода в Брестовица засяга близо 
4000 жители. Според хората реалното 
решение е проектът за каскада „Въча”. 
Те смятат, че едва тогава в Брестовица 
ще пият чиста питейна вода.

Община „Родопи” настоява за трайно решение 
на проблема с водата в Брестовица

С 500 лева от общинския фонд 
беше подкрепена 13-годиш-
ната Снежа Кърчева от село 
Устина, която се нуждае от 

спешна животоспасяваща опера-
ция. 
Детето страда от изкривяване на 
гръбначния стълб, а за лечението 
му са необходими 20 хиляди лева. 
Заболяването на Снежи е открито 
преди две години. След преглед в 
специализираната  детска болница 
по ортопедия и хирургия в Плевен 
лекарите препоръчват на родителите  
да се направи операция, за да бъдат 
поставени импланти за коригиране 
позицията на гръбнака. Интервенци-
ята ще помогне за разширяване на 
гръдния кош и ще подобри обема на 
дишане. Специалистите потвържда-
ват необходимостта от спешна опера-
ция, защото с растежа си детето все 
по-трудно ще диша и изкривяването 
ще се увеличава. 
Семейството беше подкрепено с още 
1370 лева, които съветниците, кме-
тове на населени места и служители 
дариха от личните си средства в на-
чалото на  заседнието на общински 
съвет „Родопи”, което се проведе на 9 
юли. Със сумата от по 100 лева в бла-
городния жест се включиха и кметът 
на община „Родопи” Павел Михайлов, 

ците с 5 % отстъпка”, обясни кметът 
Павел Михайлов в отговор на въпрос 
дали общината може да си позволи 
да работи с 50 хиляди лева по-малко 
през следващите месеци. Той комен-
тира, че приходната част на бюджета 
вече се стабилизира и дори надхвър-
ля с 200 хиляди лева повече събирае-
мостта от юли месец 2019-та.
Единодушно съветниците в „Родопи” 
гласуваха да се отпуснат 45 хиляди 
лева за изграждане на нова стома-
нобетонна подпорна стена на улица 
„Първа” в село Ситово. Срутването 
е причинило пропадане на пътното 
платно на единствената основна ули-
ца в селото, което създава опасност 
за къщите, намиращи се под пътя да 
останат без пътна връзка.
От началото на извънредното по-
ложение в страната, за да се спазят 
всички противоепидемични мерки, 
Общински съвет „Родопи” провежда 
изнесени заседания в населените 
места от общината. Домакин на се-
сията през юли беше НЧ „Светлина” 
в село Цалапица. По стар български 
обичай гостите бяха посрещнати със 
сладка погача, а заседанието запо-
чна с танцов поздрав от състав „Ка-
ламица”, в състава на който участва 
и кметът на Цалапица Ивайло Дана-
илов.

Ръководството  и съветниците на община „Родопи“ 
с помощ за болно дете от село Устина

заместник-кметът Владимир Маринов и 
председателят на общински съвет „Ро-
допи” Георги Цанков.
 „Съпричастни сме към притеснението 
на родителите. Човешко е да им се по-
даде ръка в труден момент”, кометира 
кметът Павел Михайлов.
На редовната сесия на ОбС „Родопи” 
съветниците гласуваха да предоставят 
временен безлихвен заем на сдруже-
ние МИГ „Перущица-Родопи”. Сумата 
от 50 хиляди лева ще бъде отпусната 

от общинския бюджет, а средствата 
трябва да бъдат възстановени до месец 
април следващата година. „Всяка сед-
мица изисквам справка за приходите, 
които постъпват в общинската хазна 
от местни данъци и такси. До края на 
месец юни събираемостта беше ниска, 
приходите бяха с близо милион лева 
по-малко в сравнение със същия пери-
од на миналата година. Причините се 
дължат на извънредното положение и 
удължения срок за плащане на данъ-

всички необходими мерки, за да се по-
добри качеството на водата. Чрез до-
пълнително окисляване манганът от 
разтворим се преобразува в неразтво-
римо състояние. Специална  филтърна 

Независима експертиза търси причините за замърсяването 
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Символична „Първа копка” даде 
началото на ремонта на част от 
улица „Оборище” в село Брес-
товица. Строителната техника 

вече е на място, а доброто начинание 
беше благословено с водосвет и риту-
ално чупене на бутилка шампанско от 
кмета на община „Родопи” Павел Ми-
хайлов.На церемонията присъстваха 
още заместник-кметът Владимир Ма-
ринов, кметът на селото Любен Радев и 
общинските съветници от Брестовица 
Илина Вутова и Кремена Цанкова.

Пътната отсечка е дълга око-
ло 80 метра и води до входа 
на гробищния парк. 

Участък е изключително важен за мест-
ните хора, които от години очакват да 
бъде оправен. Заради лошата инфра-
структура достъпът до гробището в 
селото е затруден, а заради дупките и 
наклонения терен преминаването на 
автомобилите става със сложни мане-
ври.

Ремонтът предвижда улица-
та да бъде изградена с близо 
700 квадратни метра пътни 
ивици.

Правят улица за 50 хиляди лева в Брестовица, 
изграждат и система за напояване в парка

Ще бъдат сменени 160 метра бордюри 
и обособени паркоместа. Средствата в 
размер на 50 хиляди лева са от бюдже-
та за текущи ремонти на община „Родо-
пи”. Парите бяха заложени приоритетно 
в ремонтните дейности за селото през 
2020 година.

Още 25 хиляди лева от об-
щинския бюджет са пред-
видени за Брестовица тази 
година. С тях ще бъде заку-
пен автомобил за нуждите 

на Дейност „Социален пат-
ронаж”. 

Част от средствата ще бъдат вложени и 
в изграждането на система за капково 
напояване в парка на селото. Простран-
ството има собствен водоизточник, от 
който ще се черпи вода за поддържане 
на зелените площи.
През тази строителна година в Бресто-
вица ще бъдат възстановени две под-
порни стени и извършен ремонт на 
покрива на кметството.

От страница 1
– Опитът ми помага, той е почти 8- 
годишен. Преминал съм през много 
позиции, сблъскал съм се с много 
разнообразни трудности и това ми 
дава възможност не само да видя 
проблема, но и да намеря бързо на-
чин за решаването му. 
Проблемите тук не се различават от 
тези във всяка една българска об-
щина. Специфичното в „Родопи” е, че 
тя обхваща много населени места, 
всяко със своя характер и индивиду-
алност, затова е важно да намериш 
правилния подход. Но, когато имаш 
управлански способности и админи-
стративен капацитет, нещата ще се 
случват. Защото на мен не ми трябва 
време тепърва да навлизам в работа-
та, да се уча и да допускам грешките 
на растежа, така да се каже. Мога бър-
зо да организирам и да способствам 
да се набележат задачите и начините 
за решаването им.
– Удобен ли е столът на заместник–
кмет в община „Родопи” или не ви 
остава много време за кабинета?
– За момента не ми остава никакво 

време. Може би около час и полови-
на се задържам в кабинета си. Целта 
ми сега е да посетя всички обекти, 
за които отговарям . Не веднъж съм 
казвал, че едно от най-важните неща 
за всеки ръководител е да познава 
в детайли работата, но и проблеми-
те на хората, които ръководи. Нали 
знаете поговорката „Ситият на глад-
ния не вярва”. Ако не съм видял про-
блема ще ми е трудно да повярвам, 
че го има. Когато съм запознат ще е 
по-лесно да дам експертното реше-
ние. Защото в някои случаи даже не 
се касае за разходване на средства. 
Проблемите са организационни, ин-
ституционални, те са понякога дори 
чисто човешки. 
Когато се намери правилният подход, 
машината може да върви много по-
добре, като понякога е необходимо 
само лека смазка.
Всяко начало има своите неудобства, 
мисля, че една голяма част от този 
период вече съм го преминал. Оста-
ва още малко за изглаждане. Надявам 
се и още по удобно и комфортно да 
става. 
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На първото си събрание 
тази година Постоянната 
комисия по местно самоу-
правление, икономическа 

политика и туризъм към НСОРБ избра 
ръководството си измежду общински 
представители от 28-те области.
За първи път представители на об-
щина „Родопи“ вземат участие в По-
стоянните комисии на Националното 
сдружение на общините на Република 
България. Сега 13 души представля-
ват общината и защитават нейните 
интереси. Това са  председателят на 
местния парламент в „Родопи“, об-
щински съветници, кметове на кмет-
ства и експерти от общинската адми-
нистрация.
По предложение на Георги Цанков, 
председател на Общински съвет „Ро-
допи“, единодушно комисията  избра 
за заместник-председател Десислава 
Терзиева, кмет  село Марково.
„Изборът на Десислава Терзиева е 
гордост за община „Родопи“. Макар 
тя да е нов кмет, има много потенци-
ал“, коментира Цанков.  По думите му 
Деси Терзиева успява да убеди хората 
в своите тези и резултатът от послед-
ните избори е показателен за това.” 

Избраха кмета на село Марково 
за заместник-председател на Комисията 

по местно самоуправление на НСОРБ
Важното е интересите на общината да 
бъдат представяни и защитавани на 
най- високо ниво”, каза още Цанков.
Терзиева е единственият кмет на 
кметство, който ще е част от ръковод-
ството на комисията.
„Чест е за мен, че съм част от посто-
янната комисия по местно самоупра-
вление, икономическа политика и 
туризъм. Това е една от ключовите 
комисии в НСОРБ”, коментира избора 
си Десислава Терзиева.
За председател на Комисията бе из-
бран Владимир Георгиев – кмет на 
община Самоков. Заместник-пред-
седатели са Дилян Млъзев – кмет на 
община Елена, Елена Балтаджиева – 
кмет на община Каварна, Пантелей 
Мемцов – председател на ОбС Чепе-
ларе, Мария Динева – председател на 
ОбС Стара Загора, Мария Стойчева – 
председател на ОбС Тетевен, Десис-
лава Терзиева – кмет на с. Марково, 
община „Родопи“.
Националното сдружение е учредено 
през 1996 и е основен представител и 
защитник на интересите на местните 
власти. В НСОРБ членуват общини от 
всички 28 области на територията на 
страната.

Община „Родопи” продължава 
да  предоставя хранителна 
помощ на 170 крайно нуж-

даещи се жители и рискови групи 
от населението и през летния месец 
юли. Услугата е по целева програма 
„Топъл обяд у дома в условия на из-
вънредна ситуация”  и беше за срок 
от 33 работни дни, считано от 1 май. 
След подписан анекс към договора 
между общината и Агенцията за со-
циално подпомагане, срокът беше 
удължен до 24 юли включително. 
Програмата обхваща уязвими лица  
с нисък доход или такива, които не 
могат да се обслужват сами поради 
възрастта си или трайно уврежадане. 
Проектът е в услуга на граждани, ко-
ито поради бедност, продължителна 
изолация и в условия на извънредна 
ситуация заради разпростарнението 
на КОВИД-19 са затруднени да оси-
гурят прехраната си.  
Проектът  се реализира в  15 насе-
лени места от общината – Белащица, 
Браниполе, Брестник, Брестовица, 
Златитрап, Кадиево, Крумово, Мар-
ково, Оризари, Пъревенец, Скобе-
лево, Устина, Храбрино, Цалапица и 
село Ягодово. 
Целта на програмата е да подкре-

170 души с топъл обяд в община „Родопи“  и през летния месец юли

пи живеещите в бедност хора, чрез 
приготвяне на топла храна до дома 
ежедневно. Порционът включва 

супа и основно ястие, а поне веднъж 
седмично потребителите ще получа-
ват и десерт. 

Средствата за финансиране на про-
екта са осигурени от Агенция за со-
циално подпомагане. 
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Полилеят в НЧ „Светлина” в 
село Цалапица вече свети 
с нова светлина. По ини-
циатива на кмета на село-

то Ивайло Данаилов и съвместно с 
читалищния екип беше реновиран 
огромният полилей в читалищния 
киносалон.
Крушките на светещото тяло са да-
рение. Бяха сменени 150 броя енер-
госпестяващи от висок клас, тъй като 
от всички светеха само 13 броя. След 
това полилеят беше щателно почис-
тен. 100 килограмовият корпус беше 
свален с огромни трудности. В акция-
та се включиха 15 души от читалището 
и кметството, заедно с кмета Ивайло 
Данаилов.
Той не е свалян от времето, в което е 
бил поставен на мястото му през 70-те 
години на миналия век. Оттогава не 
са сменяни и крушките му.
„При включването на вече реновира-
ния полилей всички спонтанно ахнаха 
и започнаха да ръкопляска”, изрази-
ха задоволство от екипа на кмета на 
Цалапица Ивайло Данаилов. „С посто-
янство смятаме, че макар и с малки 
подобрения, но ежедневни, Цалапица 
ще придобие по-добър вид с течение 
на времето.”
Със средства на читалището ще бъде 
подмено и останалото осветление в 
киносалона. 
Читалищната сграда се нуждае от 
спешен ремонт на покрива. Заради 
течове силно е повреден и подът на 
зрителния балкон, който е напълно 
изгнил от влагата. След разговор меж-

Подмениха 150 броя крушки на полилея 
в читалището в село Цалапица

ду кмета на община „Родопи” Павел 
Михайлов, заместник-кмета Владимир 
Маринов и кмета на селото Ивайло 
Данаилов беше договорено, че ще се 
предвидят пари за възстановяване. 

НЧ „Светлина” в село Цалапица е вто-
рото по големина в община „Родопи”. 
То разполага с над 550 седящи места. 
Читалището е известно с танцовия 
си състав „Каламица“, чиято послед-

на голяма изява беше през миналата 
година в град Свищов. Там танцьори-
те спечелиха три златни медала в три 
отделни категории, както и наградата 
на публиката. 

Село Първенец се сдоби с 
метален контейнер под фор-
мата на сърце, подарен от 

Десислава Терзиева- кмет на село 
Марково.Тя пое инициативата за 
поставяне на „сърца” в 16 населе-
ни места на територията на община 
„Родопи”. Доставени са  „сърце“  и 
за селата Брестовица, Белащица и 
Ягодово.
Жители на Първенец се наредиха 
на опашка да изсипят събирани-
те капачки, те досега ги носеха в 
Пловдив, защото в близост нямаше 
контейнер за събиране.
„Капачки за бъдеще“ е популярна-
та дарителска кампания, която е 
осигурила кувьози за 22 болници 
в страната. Според данни на ини-
циаторите през изминалата годи-
на са събрани и рециклирани 190 
тона пластмаса.

И в Първенец вече има „СЪРЦЕ“ 
за пластмасови капачки 
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Празникът „Св. Св.Козма и Да-
мян” събра десетки миряни 
в двора на едноименната 
църква в родопското село 

Белащица. Днес светата обител, която 
носи името на светите безсребреници 
–лечители чества храмов празник.
Специални гости на тържеството бяха 
кметът на община „Родопи” Павел Ми-
хайлов, заместникът му Владимир Ма-
ринов и председателят на общински 
съвет „Родопи” Георги Цанков. Гостите 
бяха посрещнати от кмета на селото 
Костадин Николов и общинските съ-
ветници от Белащица  Лидия Гимишева 
и Величка Стоичкова. „Добре сте ни до-
шли”, емоционално поздрави ръковод-
ните лица Стоичкова, която е клисар 
към църквата.

С радост и благодарност за 
проявеното внимание хора-
та в селото посрещнаха об-
щинското ръководство на 
„Родопи”. 

И използваха срещата, за да споделят 
своите проблеми – Белащица е едно 
от големите села в общината, но няма 
аптека. Изграждането на канализация 
трябва да е една от основните задачи, 
с която да се справи новият екип на 
„Родопи”. „Вижте какви големи и краси-
ви къщи се построиха в селото, а няма 
канализация”, коментираха пред кмета 
Павел Михайлов белащенци.

„Ремонтите в селото тепър-
ва предстоят. Освен асфал-
тиране на улици, предстои 
изграждане на видеонаб-
людение, ще има зона за 
безплатен WIFI достъп до 
интернет, работи се и по 
проекта за канализация на 
селото”, коментира кметът 
Павел Михайлов.  

„Вярваме във вас, защото сте млади и 
амбициозни”, реагираха хората. 
По традиция беше отслужена праз-
нична литургия и водосвет за здраве 
и благословение.  

След това кметът Павел Ми-
хайлов и председателят на 
общински съвет „Родопи” 
лично раздадоха курбан с 
порции от  печена риба на 
присъстващите белащенци. 

Общинското ръководство на „Родопи” присъства на 
храмовия празник  на църквата в село Белащица

Литургия и курбан за светите безсребреници Козма и Дамян 
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Манастирът в Белащица – 10 века история и духовност

Манастир „Свети Георги По-
бедоносец” в село Белащи-
ца се подготвя да отбеле-
жи своята 1000 годишнина. 

Съграден е от ослепените Самуилови 
войни през 1020 година, което го пра-
ви с 63 години по стар от Бачковския 
манастир .За съжаление после е бил 
опожарен и наново изграден. Днес той 
е женски манастир и е единствен в Об-
щина „Родопи”. 
Манастирът „Св.Великомъченик Геор-
ги Победоносец” е разположен на 1 км 
югоизточно от с. Белащица и на около 
12 км южно от гр. Пловдив, там където 
от Тракийската низина постепенно за-
почват да се издигат Родопите.
Основан е през 1020 година, като за 
негов основател се смята византийския 
пълководец Никифор Скифи. Той през 
1014 г. по време на битката при с. Ключ 
изиграл решаваща роля за пленяване-
то на Самуиловите войници. Самият 
Никифор се явил в тила на Самуилова-
та войска и така помогнал за победата 
на император Василий ІІ над българите. 
През 1018 г. Никифор бил поставен от 
самия император Василий ІІ за упра-
вител на тогавашната Филипополска 
област, чието седалище се намирало в 
гр. Филипополис (сега Пловдив). Пло-
вдивските полета били тогава мно-
го богати и плодородни. Нужна била 
работна ръка, за обработването на 
земята и произвеждането на матери-
алните блага. Управителят поискал от 
византийския император да му изпрати 
15000 от Самуиловите войници. Кога-
то той му изпратил пленените българи, 
Никифор основал село, което нарекли 
в началото Беласица, а след това - Бела-
щица. За себе си управителят устроил 
голям дворец – крепост, който същест-
вувал до 1650 г. Останки от него и днес 
могат да се видят на юг от селото.
 През 1020 г. на 1000 м южно от своя 
дворец Никифор основал и манастир в 
чест на св. Георги Победоносец, който 
живял по времето на римския импера-
тор Диоклециан в малоазийската об-
ласт Кападокия. Като войник в импера-
торската армия, едва двадесетгодишен, 

той бил отличен от самия император с 
висок военен чин за храброст и бойни 
умения. Християнин по вяра Георги 
остро се противопоставил на Диокле-
циан, който по онова време свикал в 
Никомидия управителите на източните 
провинции, за да им даде указания за 
засилване на гоненията срещу христия-
ните. Пред всички младият войн смело 
изповядал вярата си в Иисус Христос 
и твърдо заявил, че нищо няма да го 
склони да се отрече от Него. Подло-
жили го на мъчения, които той мъ-
жествено изтърпял, а императрицата 
Александра като наблюдавала всичко 
това не се здържала, също повярвала 
и изповядала вярата си в Иисуса Хри-
ста. Диоклециан обезумял от гняв и 
заповядал да отсекат с меч главите и 
на двамата. Така Младият войн Георги 
завършил земния си път и се удостоил 
с мъченически венец.
 Самият Никифор също бил българин 
от Стара Загора и носел името Нико-
лай. Когато бил на 11 годишна възраст 
той бил отведен в Цариград и обучен 
за византийски войник. На 30 години 
той участвал в битката при Беласица 
планина и заповядал да ослепят бъл-
гарските войници, дори и собственият 
му брат, за да не издаде българския му 

произход. Майка му, когато видяла този 
ужас, сторен на българите, проклела 
Никифор с думите: „Проклет да бъдеш, 
сине, да не живееш дълго за това, кое-
то направи!” Никифор разбрал за тези 
думи на майка му, но не се разкаял за 
стореното и отмъщението не закъсня-
ло. Бил убит през 1029 г. При Беласица 
планина, когато византийската армия 
била разгромена. През 1364 г. мана-
стирът бил опустошен от турците при 
нашествията им на Балканския полу-
остров. Бил възстановен през ХVІІІ в., 
но в 1878 г., при последните сраже-
ния на Руско-турската Освободителна 
война, когато турците се изтегляли от 
българските земи, св. обител отново 
била опожарена. След Освобождение-
то манастирът пак бил възобновен, но 
до 1906 г. останал под ведомството на 
Цариградската патриаршия. 
Днес Белащенският девически мана-
стир е действащ и представлява ком-
плекс от църква, жилищни и стопански 
сгради и параклис.Църквата е пострена 
през 1838 г. Тя е еднокорабна, едноаб-
сидна, с вътрешен и открит притвор, 
безкуполна. Днес тя се изографисва, 
като новите стенописи са дар от бла-
гочестиви християни, даващи своята 
лепта при посещаването на светата 
обител. В малкия параклис „Покров 
Богородичен” се извършва ежеднев-
ното молитвено правило през зимния 
сезон. Под открития притвор на голя-
мата църква се намира аязмо „Живо-
творящия източник”, което е останало 
още от основаването на манастира и се 
смята за чудотворно, а в двора има ка-
менна чешма от 1831 г. с паметна плоча 
върху нея. 
Водите на свещения извор са изле-
кували не един и двама. Случаите на 
дошли тук с вяра миряни и получили 
изцеление са многобройни. Особено 
показателен е случаят на млад мъж, 
който дошъл тук с огромен тумор в мо-
зъка. Докторите му казали, че трудно 
ще го премахнат, без да го осакатят, а 

шансовете му за живот след това били 
нищожни. Така човекът в разцвета на 
силите си сам дошъл да дири спасе-
ние в светата обител. Присънило му се 
една нощ да посети манастир на свети 
Георги, който се намира в Западните 
Родопи, само на няколко километра от 
центъра на Пловдив. След като пил от 
водата известно време туморът му се 
стопил до грахово зърно. Друг пример 
е за пловдивчанката, която в края на 
май дошла със силни болки в краката. 
Имала тежка форма на варици, от кои-
то почти се била обездвижила. Седнала 
на пейката близо до чешмата и поля-
ла глезените си с водата. Наляла си от 
вълшебната течност и за вкъщи. След 
няколко дни нейни роднини дошли 
в манастира и изумени започнали да 
разказват как близката им не изпитва-
ла никаква болка вече и ходила съвсем 
свободно. И много още са примерите за 
благодатното въздействие на водата от 
манастирското аязмо..
Дворът представлява една прекрасна 
градина. Пространството му е изпълне-
но с множество цветни лехи и красиви 
дървета и храсти, отгледани от монахи-
ните с много любов и подредени с вкус 
и изящество, присъщо на българката. 
Вдъхвайки от свежия планински въз-
дух и опияняващия аромат на цветята, 
човек би искал да остане тук завинаги 
с Бога. Наблизо до манастира, в мест-
ността „Чинарите” расте най-дебелото 
дърво в България – чинар ( явор ), кой-
то има обиколка на ствола – ок. 15 м и 
е на възраст повече от 1300 г.
Храмовият празник на манастира е на 
6 май, когато църквата почита един от 
най –големите си светии - Деня на Све-
ти Георги Победоносец.
Преди 6 години – през 2014 г., тържест-
вено бе отбелязана още една юбилейна 
дата за селото – 1000 години от основа-
ването на Белащица. 
Източници: 
1. Официален сайт на Пловдивска све-
та митрополия 


