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Текат усилени ремонти в селата 
от община „Родопи“

В община „Родопи” усилено се 
извършват ремонтни дей-
ности. Строителството включ-
ва рехабилитация на уличната 

мрежа в населените места от общината, 
ремонти по детски градини, кметства, 
здравните служби в селата.
Дълго чакан ремонт ще промени най-
дългата улица в село Бранипопе. Годи-
ни наред жителите на улица „Хан Аспа-
рих” имат една и съща болка - улицата 
е с големи дупки, прашна и без асфалт. 
Надеждите са, че до края на следва-
щия месец обновената улица ще бъде 
открита. 

В Браниполе:

Започва обновяване на детска градина „Родина“ 
в родопското село Устина
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Рехабилитира се уличната мрежа, детски градини, кметства

Улица „Хан Аспарух” 
като нова след месец

Започва основен ремонт на най-
дългата улица в родопското 
село Браниполе – „Хан Аспа-

рух”. Трасето е с дължина близо 600 
метра, а за реновирането му са отде-
лени малко над 315 хиляди лева от 
бюджета на община „Родопи”. 
Началото на строителните дейности 
беше дадено с церемония по първа 
копка в присъствието на кмета на 
общината Павел Михайлов, замест-
ниците му Владимир Маринов и Не-
ази Таир, кмета на село Браниполе 

Даниела Стоилова, председателя на 
ОбС „Родопи” Георги Цанков и об-
щинските съветници Кера Тошева, 
Веселина Михайлова, Рефик Мухта-
ров, Гюлджан Дурмушали и Величка 
Стоичкова. На събитието присъства-
ха и представители на ВиК-Пловдив, 
които ще извършат цялостна подмя-
на на водопровода по улицата. По 
време на церемонията бяха спазени 
всички противоепидемични мерки и 
присъстващите бяха с маски.
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В Първенец над километър улична 
мрежа ще бъде с нов асфалт. Предстои 
да бъде изградено и спортно игрище в 
двора на училище „Св.Св. Кирил и Мето-
дий”, както и изпълнение на канализа-
цията в квартал „Терасите” в селото. 
Активни ремонти за близо милион лева 
започнаха и в Брестник. В момента се 
работи по две важни за селото улици. 
Изцяло нова настилка ще бъде положе-
на по улица „Антим I”, основен ремонт 
предстои и по улица „Петър Берон”.

На обновен младежки клуб ще се рад-
ват децата и младите хора на село Мар-
ково. Община „Родопи” насочи финан-
сов ресурс от близо 24 хиляди лева за 
ремонт на сградата.
Извършва се обновяване на покривна-
та конструкция и цялостна модерни-
зация на външната фасада на детската 
градина в село Устина. За строителство-
то са осигурени над 166 хиляди лева. В 
бюджета за тази година бяха предвиде-
ни средства и за обновяване на кухнен-
ското помещение, което вече е готово. 
За по-малко от година Цалапица се 
похвали с 6 км обновени улици, нов 
парк и още над 60 значими за селото 
дейности. С близо 90 хиляди лева от 
бюджета на община „Родопи” са обно-
вени здравната служба и кметството в 
село Кадиево. 
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Ремонти за близо милион лева кипят 
в родопското село Брестник

Активни ремонти започнаха в 
село Брестник. Дейностите са 
част от ангажиментите, поети 
от кмета на община „Родопи” 

Павел Михайлов и неговия заместник 
Владимир Маринов. 
С церемония по първа копка беше 
дадено началото на строителството 
на две важни за селото улици. Изцяло 
нова настилка ще бъде положена по 
улица „Антим I”. Отсечката е дълга 300 
метра и за ремонат са осигурени малко 
над 250 хиляди лева. Освен полагане на 
нов асфалта ще бъде подменен същест-
вуващият водопровод, ще бъде смене-
на и тротоарната настилка. Улицата се 
намира в центъра на село Брестник, но 
въпреки това е в изключително лошо 
състояние. Основен ремонт предстои 
и по улица „Петър Берон”. Улицата е с 
дължина 400 метра и за строителните 
дейности са осигурени 310 хиляди лева 
бюджетни средства.
„Започват да се случват много хубави 
неща в село Брестник. Не е тайна за ни-
кого, че през последните осем години 
тогавашното общинско ръководство 
беше зачеркнало селото от картата 
на община „Родопи”. Но аз и моят екип 
ще променим това и началото вече е 
поставено”, каза кметът на община-
та Павел Михайлов при откриване на 
строителните дейности. На церемони-
ята присъстваха неговите заместници 
Владимир Маринов и Неази Таир, кме-
тът на село Брестник Атанас Шопов и 
общинските съветници Кера Тошева и 
Николай Гачев.
С изцяло нов асфалт вече е улица „Бъл-
гария”, която е изключително натоваре-
на, защото води до детската градина в 

селото. В момента строители работят и 
по подмяна на санитарните помещения 
в детското заведение. В селото ще бъде 
изградена детска и спортна площадка, 
а междувременно ремонтни работи 
разкрасяват парка, разположен между 
училището и църквата в Брестник. 
„Като брестничанин с болка заявявам, 
че пропуснахме осем години, в които 
нищо не се случваше в нашето село. 
Осем години Брестник беше забравен 

от всички. Важно е да оценим, че сега 
това се промени и усилията, които по-
лагаме, за да се случат нещата”, каза 
заместник-кметът Владимир Маринов. 
Жители на селото благодариха на ръ-
ководството на община „Родопи” за ре-
монтите, но използваха присъствието 
на кмета Павел Михайлов и заместник-
кмета Владимир Маринов, за да попи-
тат за околовръстния път Брестник-
Куклен. Отсечката е стратегическа за 

Брестник, защото нейното изграждане 
значително ще облекчи трафика и ще 
намали риска от инциденти.
„Предстои възлагане на обществената 
поръчка за изготвяне на проект. Това е 
първата стъпка, след това се надавям, 
че ще успеем да намерим и финансира-
не”, обясни Михайлов. 
В подкрепа на общинското ръковод-
ство за изграждане на пътя Брестник-
Куклен има и организирана подписка. 

Община „Родопи” ще благоус-
трои шест улици в село Пър-
венец. Началото беше дадено 

с церемония по „Първа копка” на ули-
ца „Петър Берон” в присъствието на 
кмета на общината Павел Михайлов, 
заместник-кмета Неази Таир и кмета 
на селото Ренета Първанова.
С нов асфалт ще бъдат улиците „Васил 
Коларов” и „Пролет”, които заедно с 
участъка от „Петър Берон” са изклю-
чително важни за селото. Отсечките 
са в района на училището, в което 
ежедневно учат децата от първи до 
четвърти клас. 
„За нас е много важно да инвестира-
ме в подобряването на инфраструк-
турата на обществените места, за да 
осигурим по-добри условия за живот. 
Всеки ден родителите на децата ми-
нават поне по два пъти този район, за 
да оставят и да ги вземат след това от 
училище. Затова започваме именно 
от тук и се надяваме, че след ремон-

от бюджета на общината. Ремонтните 
дейности ще наложат и временна ор-
ганизация на движението, като сро-
кът за изпълнение е два месеца.
С още 400 хиляди лева ще се рекон-
струират и улиците „Христо Смирнен-
ски”, „Победа” и „Кубрат”. Ремонтът 
започва до дни, като най-дългата от-
сечка е 260 метра и за нея са осигу-
рени 150 хиляди лева. 
Кметът разкри още, че предстои да 
бъде изградено и спортно игрище 
в двора на училище „Св.Св. Кирил 
и Методий”, както и изпълнение на 
канализацията в квартал „Терасите” 
в селото. 

Над километър улична мрежа в Първенец  с нов асфалт

тротоарната настилка и смяна на ста-
рите водопровдни тръби с нови. Учас-
тъкът, които ще бъде рехабилитиран е 
с обща дължина 540 метра и за него са 
осигурени малко над 340 хиляди лева 

та достъпът до училището ще бъде зна-
чително по-улеснен”, коментира кметът 
Павел Михайлов. 
Ремонтът предвижда полагане на 
двупластов нов асфалт, подмяна на 



Община РОДОПИ | 3

С официална церемония беше 
даден старт на строителните 
работи в детска градина „Ро-
дина” в село Устина. Кметът 

на община „Родопи” Павел Михайлов и 
кметът на селото Нели Бундева поста-
виха символично начало на ремонта. 
Събитието уважиха тримата заместник-
кметове в общината – Владимир Ма-
ринов, Борислав Инчев и Неази Таир, 
както и общинските съветници Илина 
Вутова, Галина Вълева, Ренгинар Мус-
тафова и Бюлент Шакир.
„Това е един дълго чакан ремонт и се 
радвам, че днес вече дейностите по 
проекта започват. Нашите деца заслу-
жават да се обучават в по-красива и 
комфортна среда. Това е поредният 
строителен обект, който откриваме 
на територията на населените места в 
общината. Но е първият, свързан с об-
разователната инфраструктура. Точно 
преди една година по това време аз и 
Владимир Маринов отново бяхме тук и 
видяхме, че детската градина е в много 
лошо състояние. Пожелавам работата 
да върви с лекота, за да може децата да 
имат едни прекрасни условия за зани-
мания и игри”, каза при откриването на 
обекта кметът Павел Михайлов. 
Ремонтните предвиждат обновяване 
на покривната конструкция и цялостна 
модернизация на външната фасада на 
детското заведение. За строителството 
са осигурени над 166 хиляди лева. В бю-
джета за тази година бяха предвидени 

средства и за обновяване на кухненско-
то помещение, което вече е готово. 
Успешна работа на екипа пожела и кме-
тът на село Устина Нели Бундева. Тя обяс-
ни, че детската градина е на повече от 40 
години и до момента това е първият се-
риозен ремонт, който се прави в нея. 
Децата взеха активно участие и зарад-
ваха гостите с развлекателна програма, 

Започва обновяване на детска градина „Родина“ 
в родопското село Устина

песни, танци, музикални поздрави.
В Устина предстои да бъде изградена и 
модерна спортна площадка. Проектът 
е своеобразно продължение на поли-
тиката на общинското ръководство за 
подобряване на инфраструктурата по 
населените места от община „Родопи” 
и в подкрепа на спорта за подраства-
щите.

Дългогодишен проблем, свър-
зан с разлива на фекални води 
по една от улиците на село 

Белащица е на път да намери своето 
решение. На участък от 540 метра, 
който включва намираща се по сре-
дата на общински път септична яма, 
ще бъде изградена канализация, за 
която е осигурено общинско финан-
сиране от близо 80 хиляди лева. Още 
на 18 септември има избран надзор, 
а до края на тази седмица трябва да 
бъде определен и изпълнител на 
обекта. 
Това съобщи кметът на община „Ро-
допи” Павел Михайлов на среща с 
представители на Инициативен ко-
митет, живеещи в близост до района. 
На срещата присъстваха заместник-
кметът Владимир Маринов, кметът на 
селото Костадин Николов и специа-
листи от общината. 
Пред кмета и заместника му хората 
изразиха възмущение, че вече чети-
ри години този проблем се задълбо-
чава, но никой не обръща внимание.

направено. Вършим си работата в 
рамките на законовите правомощия 
и се надявам скоро да имаме трай-
но решение на казуса. Защото един 
от ангажиментите ни, като ръковод-
ство е да пазим и здравето на хората”, 
коментира кметът на „Родопи” Павел 
Михайлов.
Септичната яма е с вместимост око-
ло 100 кубични метра. Тя е изградена 
през 80-те години на миналия век, за 
да обслужва живеещите в бившия Во-
енен блок, който се намира на око-
ло250 метра по-нагоре по улица „Въз-
раждане”. През годините парцелите 
наоколо се застрояват и постоянно 
към съоръжението незаконно се 
присъединяват нови домакинства. 
„Община „Родопи” изпрати машина, 
която да почисти съоръжението. Раз-
ходите са за сметка на общинския бю-
джет”, увери заместник-кметът Влади-
мир Маринов. 
Очаква се още следващия месец 
строителството на канализацията в 
село Белащица да започне. 

Община „Родопи“ търси трайно решение за опасната 
септична яма в село Белащица

ли на село Белащица. Още с встъпва-
нето си в длъжност започнахме работа 
по него. Успяхме за десет месеца да 
проведем обществената поръчка, да 
изберем надзор, до дни ще имаме и 
изпълнител. Преди нас нищо не беше 

Освен неприятната миризма, отпадните 
води създават опасност и от разпрос-
транение на зараза. Те се опасяват, че 
с настъпването на дъждовния период 
ситуацията ще стане още по-тежка. 
„Това е тежък проблем за всички жите-
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Точно 64 значими за Цалапица 
дейности отчете по време на 
общо събрание кметът на се-
лото Ивайло Данаилов. Съби-

тието се проведе в читалищната зала 
на Цалапица в присъствието на кмета 
на община „Родопи” Павел Михайлов и 
заместник-кмета Владимир Маринов. 
От началото на мандата на новото ръ-
ководство в най-голямото село в общи-
на „Родопи” са реконструирани близо 6 
километра улична мрежа. Две улици са 
чакълирани, а още 11 са покрити с ро-
нен асфалт. 450 хиляди лева общински 
средства ще бъдат вложени в асфал-
тиране на други две пътни отсечки, а 
по проект на ДФ „Земеделие” ще бъде 
направен основен ремонт с изграж-
дане на водопровод на улица „Христо 
Г.Данов”. Сумата е 505 хиляди лева. 
Започна подмяна и на част от 70-кило-
метровата електропреносна мрежа в 
Цалапица. Ремонтирани са 326 лампи, 
54 броя осветителни тела са подмене-
ни с LED осветление, поставени са 10 
соларни тела. 
С общински средства е обновено чи-
талищното фоайе, 16 хиляди лева от 
бюджета са осигурени за ремонт на 
отводнителния канал на училището. По 
инициатива на кмета на селото Ивайло 
Данаилов пространството пред църк-
вата е почистено и превърнато в парк 
и място за отдих. С още 50 хиляди лева 
ще бъде обновено площадното прос-
транство в центъра на Цалапица. 
Цалапица се похвали и със събрани и 
предадени над 400 кг капачки за за-

За по-малко от година Цалапица се похвали 
с шест километра обновени улици и нов парк

купуването на кувьози, раздадени 4, 
5 тона хранителни продукти на хора в 
нужда, безплатен интернет в центъра 
на селото, реновирана ритуална зала. 
„Всичко това се случи благодарение 
на добрата комуникация между мен, 
общинското ръководство в лицето на 
кмета Павел Михайлов и неговия за-
местник Владимир Маринов, както и 
съвместната ни работа със съветни-
ците от ОбС „Родопи”, завърши отчета 
си пред жителите на Цалапица кметът 
Ивайло Данаилов. 
Общото събрание в Цалапица е пър-
вото публично събитие, на което об-
щинското ръководство и кметовете на 
населените места ще отчетат първата 

проблеми, но започнахме и резулта-
тите са налице”, обърна се към хората 
кметът на община „Родопи” Павел Ми-
хайлов. Той представи пред жителите и 
предстоящите задачи за бюджет 2021. 
Предвижда се изграждане на видео-
наблюдение, нови автобусни спирки, 
цялостна подмяна на уличното освет-
ление с LED, което ще намали с до 30 
% разхода за еленергия. Възраждат и 
проекта за изграждане на канализация 
в селото. 
Срещи в този формат са полезни и за 
двете страни, които взимат участие – 
ръководството на Общината се среща 
на място с хората и вижда проблеми-
те на всяко населено място, заявиха 
жителите на Цалапица. В края на дис-
кусията те похвалиха кмета на селото 
и общинското ръководство за тяхната 
отзивчивост към проблемите на мест-
ните и доброто отношение към тяхното 
населено място. 

С 40 хиляди лева обновяват здравната служба в Кадиево

С нова покривна конструкция ще 
посрещне есенно-зимния се-
зон сградата, в която се нами-

ра здравната служба в село Кадиево. 
Укрепителните дейности струват на 
общината малко над 40 хиляди лева. 
Ръководството на „Родопи” преце-
ни необходимостта от вземане на 
спешни мерки за възстановяване на 
покрива, който тече от години. По-
редните тежки условия през зимата, 
снеговете и влагата могат да доведат 
до пълното му разрушаване, комен-
тират от администрацията.
Частично беше направен ремонт и 
на покрива на кметството в селото. 
В сградата се извършва цялостен 
вътрешен ремонт на стаите, в които 
работят служителите от администра-
тивно обслужване, ГРАО и социална-
та служба. Направени са шпакловки и 
боядисване,поставени са нови врати 
и дограма. Изцяло е подменена и по-
довата настилка. 
Стойността на ремонта е близо 48 
хил.лв., осигурени от капиталовата 
програма на община „Родопи”. 

година от мандата. „Започваме серия 
от открити срещи, за да представим 
пред хората реализираните през 2020 
година дейности, да чуем проблемите 
и вашата градивна критика за работата 
ни”, каза заместник-кметът на „Родопи” 
Владимир Маринов. 
В хода на дискусията бяха разисквани 
основно въпроси, свързани със смето-
събирането, водоснабдяването, инфра-
структурата и сигурността.
„Надявам се, че по един или друг начин 
се вижда промяната в Цалапица. Най-
голямото село в община „Родопи” беше 
забравено през последните осем годи-
ни. Няма как за толкова кратко време, 
по-малко от година, да решим всички 
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Приложение №5 на Наредбата 
за определянето и админи-
стрирането на местните так-
си и цени на услуги в община 

„Родопи” ще бъде актуализирана. 
Заради засиления инвеститорски инте-
рес се налага да бъдат актуализирани 
конкретни стойности на администра-
тивните такси, събирани във връзка с 
издаване на разрешения за строеж и 
удостоверения за въвеждане на обек-
ти в експлоатация, промяна на ПУП и 
др.
Предложенията за промени бяха обсъ-
дени на работна среща, в присъствието 
на кмета на общината Павел Михайлов, 
заместника му Владимир Маринов, на-
чалника на правния отдел Янита Илие-
ва, главния архитект Атанас Недевски, 
директор „Финанси” Ивелина Стефа-
нова, общинския главен счетоводител 
Пенка Димитрова, както и началника 
на отдел „Местни данъци и такси” Тодор 
Запрянов. 
Нормативната уредба за таксите, съ-
бирани от Дирекция „Устройство на 
територията“ за дейностите, свързани с 
териториалното и селищно устройство, 
строителството и благоустрояването е 
на повече от десет години, остаряла е, 
затова се налага да бъде променена. 
С новата уредба се въвеждат макси-
мални прагове на таксите за разреше-
ния за въвеждане в експлоатация за 
производствени и складови обекти, 
които се изграждат на територията на 
община „Родопи“. За производствени 
обекти с разгърната застроена площ 
между 2000 и 4000 квадратни метра 
се определя максимален праг до 12 
хиляди лева. До този момент уредбата 
диференцира строежите с обществен 

Община  „Родопи“ с икономически мерки за бизнеса

характер с РЗП над 2000 квадрата и с 
производствено предназначение над 
500 квадратни метра, като таксите се 
определят по формулата 700 лева + 3 
лева на всеки квадратен метър. Така 
големи производствени обекти, които 
ще развиват дейност на територията 
на общината, за да получат удостове-
рение за въвеждане в експлоатация по 
действащата в момента тарифа, трябва 
да плащат суми над 20 хиляди лева. 
За строежи с обществен характер, скла-
дово и производствено предназначе-
ние с площ до 2000 квадратни метра, 
максималният праг за такса за издаване 
на удостоверение за въвеждане в екс-
плоатация е 6 хиляди лева.
„Това е една от икономическите мерки, 
с които община „Родопи” има за цел да 
привлича бизнеса, който да инвестира 
в обекти и производство на наша те-

да реализира своите намерения. За да 
има инвестиции, общината е тази, ко-
ято трябва да създаде предпоставки”, 
коментира кметът на „Родопи” Павел 
Михайлов. 
 „Основното в рецептата за привличане 
на нови инвеститори е партньорство-
то и доверието между местната власт и 
бизнеса”, изказа позиция и заместник-
кметът Владимир Маринов. Той изрази 
съжаление, че мерките, които се взи-
мат не са достатъчни, предвид тежкото 
състояние на икономиката.  „Данъците 
в община „Родопи” са едни от най-ни-
ските, затова не може да си позволим 
да намаляме ставките повече”, комен-
тира Маринов.
Наредбата с направените предложения 
за изменения ще бъде публикувана на 
официалната интернет страница на об-
щина „Родопи” за срок от един месец. 
След това предстои промените да бъ-
дат обсъдени и гласувани на заседание 
на ОбС „Родопи”. 

ОбС „Родопи“ с петиция  за децентрализация на общинските финанси

За реална финансова децентра-
лизация и споделяне на част от 
приходите от подоходното об-

лагане с общините настояват всички 
29 общински съветници от „Родопи”. 
Своите аргументи те са изложили в 
специална петиция, която е адреси-
рана до Националното сдружение на 
общините. 
Предложението е за преотстъпване 
на 1/5 от приходите от подоходното 
облагане към местните власти, което 
би създало директна връзка между 
общинския бюджет и състоянието 
на местната икономика. Получени-
ят допълнителен финансов ресурс 
би позволил на общините да водят 
активна политика, насочена към по-
добряване качеството на живот и об-
ръщане на негативните демографски 
тенденции. 
Според изчисленията подобна про-
мяна, спрямо 2020 година, би озна-
чавало допълнителни 815 млн. лв. 
в общинските бюджети, или ръст с 
около 33% на собствените приходи 
на общините. Реформата би позво-

лила поне 50 /петдесет/ общини да 
отпаднат изцяло от механизма на из-
равнителната субсидия, а за още около 
50 /петдесет/ общини изравнителната 
субсидия да бъде силно редуцирана. 
Това би освободило ресурс в рамките 
на близо 100 млн. лв., който би могъл 
да бъде насочен към малките, бедни и 

обезлюдяващи се общини.
„Преотстъпването на 1/5 от приходите 
от подоходното облагане към общи-
ните няма да бъде промяна в полза на 
„една шепа” големи общини, а структур-
на реформа, която ще даде възможност 
на всички общини в страната да про-
веждат по-активна политика за иконо-

мически растеж и по-добри условия 
на живот. Както големи общини, така 
и общини с по 15-25 хил. жители ще 
видят отчетлив ефект върху собст-
вените си приходи и ще разполагат 
с реален инструмент за провеждане 
на ефективни политики и развитие”, 
се посочва в документа.
Повече собствен ресурс може да се 
постигне и чрез споделянето на 1/10 
от приходите от корпоративните да-
нъци. Подобна промяна обвързва 
общинския бюджет директно със 
състоянието на предприятията, което 
напрактика ще помогне на общини, 
които развиват индустриални зони и 
привличат големи предприятия, ще 
могат да инвестират в необходимата 
публична инфраструктура. 
„Вярваме, че в текущата ситуация, 
допълнително усложнена от кризата 
с коронавируса, реалната финансова 
децентрализация е абсолютно нало-
жителна. Няма друга алтернатива за 
развитие на общините и постигане на 
целите от Стратегията за децентрали-
зация до 2025 година.”

ритория. Общината трябва да създа-
де и поддържа благоприятен бизнес 
климат, да осигури условия бизнесът 
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Община „Родопи” и кметство 
Марково бяха домакин на 
първото работно заседание 
на Комисията по местно са-

моуправление, икономическа политика 
и туризъм към Националното сдруже-
ние на общините в РБългария. Екипът 
гостува по покана на кмета на село 
Марково Десислава Терзиева, която е и 
заместник-председател на Комисията. 
В рамките на два дни участниците засе-
даваха по темите за децентрализацията 
на общинската власт и местното иконо-
мическо развитие. 
Форумът започна с приветствия към 
участниците от домакините – кметът 
на община „Родопи” Павел Михайлов 
и кметът на село Марково Десислава 
Терзиева.
„За нас в община „Родопи” е чест да сме 
домакин на форум с толкова важна те-
матика. Комисията по местно самоу-
правление, икономическа политика и 
туризъм е една от ключовите комисии 
в НСОРБ”, подчерта в приветствието си 
кмета на общината Павел Михайлов. 
Пред членовете на Комисията той на-
прави кратка презентация на общината 
с нейните дадености и икономически 
потенциал.
Поздрав и пожелание за ползотворна 
работа отправи и кметът на село Мар-
ково Десислава Терзиева. „Диалогът и 
добрата комуникация са основен меха-
низъм при вземането на решения, тук 
сме се събрали отговорни хора, които 
вярват, че общините са двигателя на 
държавата и ние трябва да продължим 
да работим в посока на тяхното разви-
тие”, подчерта Терзиева.
Водещ на събитието беше Владимир 
Георгиев – председател на Комисията, 
член на УС на НСОРБ и кмет на община 
Самоков.
В презентацията „Нашата визия за де-
централизацията в България – какви 
мерки да предвидим в новата програма 
за децентрализация 2020-2025” лекто-
рът Владимир Георгиев, председател на 
Комисията, подчерта, че след сериозни 
и постоянни усилия от страна на НСОРБ 
вече е сформирана работна група към 
Съвета по децентрализация за актуали-
зация на Стратегията за управлението 
– хоризонт 2025 година.
Основни задачи на групата са подго-
товка на проект 2020-2025 за децен-
тралзицията, изготвяне на анализ за 
състоянието на процесите и създаване 
на състав по децентрализация на дър-
жавното управление.
Форумът предлага стратегически цели, 
които включват прехвърляне на право-
мощия и функции от централната към 
местната власт в основни сектори, оп-
тимално разпределение на ресурси 
между централното и местно самоу-
правление, граждански контрол върху 
действията на публичните институции 
и повишаване на влиянието на регио-
налните институции за провеждане на 
координирана практика за регионално 
развитие.
Мотивът за предложенията е, че задъл-
женията на общините стават все пове-
че, но в същото време това не е обезпе-

Община „Родопи“ – домакин на престижен форум

чено с необходимия финансов ресурс. 
Последият пример е с пандемията от 
COVID -19 и принудата общините сами 
да се справят със ситуацията.
Превенция и реакция при бедствия в 
новите условия, възможности за фи-
нансиране, приноса на доброволните 
формирования при извънредно по-
ложение бяха тема на обсъждане във 
втория панел на работната група. Своя 
опит споделиха гл. ком. Николай Ни-
колов, директор на ГД „Пожарна без-
опасност и защита на населението” и 
Ясен Цветков – председател на Упра-
вителния съвет на Националната асо-
циация на доброволците в Република 
България. 
По думите им общините трябва да 
обърнат сериозно внимание на сфор-
миране на доброволни формирования 
по места. Те представляват изключител-
но важен ресурс в помощ на общините 
в извънредни ситуации, при пожари, 
наводнения и природни бедствия. На 
територията на България в момента 
има 233 доброволни формирования 
с над 3000 членове-доброволци. Част 
от тях са обединени в Национална асо-
циация на доброволците, която има 
за цел да стимулира изграждането на 
мрежа от доброволни формирования 
и насърчаване на доброволчеството в 
страната. 
Местното икономическо развитие 
беше тема на дискусия в третия панел 
на двудневния форум. Вторият работен 
ден на Комисията започна с презента-
ция на Проекта за Закон за индустри-
алните паркове. Законът е изключител-
но важен за икономическото развитие 
на общините, за създаване на работни 
места и привличане на инвеститори 
по места. Неговите основни цели са 
стимулиране на инвеститорите, съз-
даване на благоприятна среда за еко-

логията и иновативни производства и 
балансирано социално-икономическо 
развитие на регионите и общините. 
Кметът на Ловеч Корнелия Марино-
ва сподели подхода на общината към 
местното икономическо развитие за 
новия програмен период на ОП „Ре-
гиони в растеж” 2021-2027 година. 3,1 
милиардa лева ще бъдат разпределени 
между първите десет града в България. 
Те ще бъдат разделени в три клъстъра и 
ще работят по проекти в три различни 
групи – интегрирано градско развитие, 
интегрирано развитие на територи-
ите и техническа помощ. Подчертано 
беше, че 30% от бюджета, с който ще 
разполагат големите градове трябва да 
бъдат вложени за съвместни проекти 
със съседни малки общини. Акцентът 
в новия програмен период е планира-
нето и изпълнението на интегрираните 
подходи.
Реалният опит в привличането на ин-
веститори в подкрепа на местната 
икономика работната група видя в 
презентацията на най-голямата и най-
устойчива промишлено-търговска 

зона в Югоизточна Европа, разполо-
жена на територията на шест общини 
в Пловдивска област – Тракия Иконо-
мическа зона. Основните изводи, които 
направиха презентаторите за очаквани 
инвестиции, са наличие на подготвени 
кадри, които да започнат работа ведна-
га, дългосрочна стратегия за развитие 
на оператора, който предлага обособе-
ната територия с възможност за екоси-
стема от фирми-доставчици. 
В края на форума беше дадена думата 
и на кмета на община „Родопи” Павел 
Михайлов. В качеството си на домакин 
на събитието той направи кратко пред-
ставянна общината и коментира ролята 
на местната власт в публично-частни 
инициативи. 
Двудневната работна среща завърши с 
разходка из Стария град на Пловдив, а 
членовете на комисията бяха първите, 
които видяха най-новите туристически 
продукти на Общински институт „Ста-
ринен Пловдив” – тематичен екскурзи-
онен тур и навлизането на европейско-
то по нашите земи в „Из алафрангата в 
Стария град”. 
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Денят на възрастните хора, 
20 години от основаването 
си и юбилейни рождени дни 
празнуваха в Пенсионерски 

клуб „Надежди и мечти” в село Кади-
ево. Тройният празник в родопското 
село уважи заместник-кметът на общи-
на „Родопи” Владимир Маринов и кме-
тът на село Кадиево Лиляна Петрова.
За юбилейната годишнина на клуба 
Владимир Маринов връчи 48-инчов 
телевизор от името на общината. „Рад-
вам се, че клуба се развива и създава 
традиции. Общината прави всичко 
възможно да подпомага дейността на 
пенсионерските клубове, подкрепяме 
всякакви инициативи и го правим съз-
нателно и с уважение”, каза заместник-
кметът на „Родопи”.
Той допълни, че е важно в днешно вре-
ме, че членовете на клуба са заедно и 
са активни. „Ако децата са бъдещето, 
ние – активните граждани днес, то 
вие, нашите родители, сте тези, които 
съградихте България. Днес ние, ва-
шите последователи, имаме нужда от 
вашия опит и се уповаваме на вашата 
мъдрост. Вие сте тези, които пренасяте 
в днешния ден ценностите и традици-
ите, с които сте устоявали на преврат-
ностите на времето”, обърна се към 
присъстващите Владимир Маринов и 
пожела здраве и достойни старини. 
Специално за празника на пенсионер-
ския клуб в Кадиево кметът на община-
та Павел Михайлов изпрати поздрави-
телен адрес. В него се казва: „Двадесет 
години Вие създавате приятелства, 
споделяте хубави и тежки моменти 
от живота си, празнувате заедно, тан-
цувате и пеете. Активното Ви участие 

Празникът бе продължен с прекрасни 
български песни и хора в изпълнение 
на вокалната група към пенсионер-
ския клуб, а гостите бяха изпратени 
под звуците на популярната народна 
песен, известна като химна на Родопи-
те „Бела съм, бела, юначе”.

Заместник-кметът на „Родопи“ Владимир 
Маринов на троен празник в село Кадиево

Улица „Хан Аспарух“  
като нова след месец

От страница 1
„Носенето на маски не означава, че 
не трябва да работим. От началото 
на нашия мандат не сме спирали да 
го правим. Пандемията ни забави, но 
ние имаме сериозна капиталова про-
грама за тази година и продължаваме 
с обновяване на населените места в 
общината. Време е за Браниполе. 
След ремонта улица „Хан Аспарух” ще 
бъде преобразена. Ремонтът включ-
ва полагане на нови водопроводни 
тръби, нов асфалт, нова тротоарна 
настилка и бордюри”, обясни пред 
жителите на Браниполе кметът Павел 
Михайлов.
„Хан Аспарух” е първата улица, ас-
фалтирана някога в селото.Оттогава 
ремонт не е правен. Години наред жи-
телите й имат една и съща болка - ули-
цата е с големи дупки, прашна и без 
асфалт. От днес до края на ноември 

предвидените строително-ремонтни 
работи ще бъдат реализирани.
Ремонт ще бъде направен и на улица 
„Шипка” в селото, която също е в мно-
го лошо състояние. Вече е финализи-
ран ремонта на клуба на пенсионера, 
подменени са и част от бордюрите по 
главната улица ”Родопи” в Браниполе. 
Отсечката е част от републиканската 
пътна мрежа, затова ремонтът се из-
върши съвместно с Областно пътно 
управление.
„Когато институциите работят нещата 
просто се случват. Работя с екип от 
знаещи и можещи хора, хора с амби-
ция да променят визията на „Родопи”, 
каза в заключение кметът на община-
та Павел Михайлов, като благодари 
на екипа си и пожела синхронът меж-
ду общинска администрация и об-
щински съвет „Родопи” да продължи 
за доброто развитие на общината.

в живота на Пенсионерски клуб „На-
дежди и мечти“ е пример за това как 
всеки от нас може да бъде полезен на 
обществото и себе си, дори след края 
на трудовата си дейност. Бъдете здра-
ви, все така силни, неуморни и винаги 
млади по дух! Посрещнете още много 
годишнини и предайте на поколенията 
пламъка и опита, който имате.”
С поздравителни адреси, цветя и пода-
ръци бе отдадено дължимото уваже-
ние и на осем от членовете на клуба, 
които празнуват юбилейни рождени 
дни. Сред тях е и председателката 
Николина Трифонова. Тя получи бла-
годарности от своите приятели за уси-
лията и работата си през години – за 
създаването и развитието на клуба. 

Младежите от село Марково ще се 
радват на обновен клуб

На обновен младежки клуб ще 
се радват децата и младите 
хора на село Марково. Общи-

на „Родопи” насочи финансов ресурс 
от близо 24 хиляди лева за ремонт на 
сградата.
Началото на строителните дейности 
провери общинският кмет Павел 
Михайлов заедно с кмета на село 
Марково Десислава Терзиева. Пред 
двамата управителят на фирмата-
изпълнител „Строй-авто” Светлозар 
Вълков обясни, че предстои демон-
таж на хидроизолацията и изрязва-
не на компрометираните пластове 
на покривното пространство. Про-
блемът с течащия покрив на сграда-
та е от години и е особено рисков 
за срутване на тавана или късо на 
елинсталацията. 

Ремонтът предвижда полагане на 
битумна мембрана върху покривна-
та конструкция, пребоядисване на 
вътрешните стени и освежаване на 
външната площадка. Обновяването 
трябва да приключи до края на ме-
сеца.
„Грижата за младите хора е част от 
политиката, която водя аз и моят 
екип за промяна на община „Родо-
пи”. На територията на общината има 
само два младежки клуба – в селата 
Марково и Ягодово. Затова сме длъж-
ни да осигурим добри условия за де-
цата. Целта на тези пространства е е 
младите хора да имат пространство, 
в което да се срещат, да общуват и да 
обменят идеи”, коментира кметът Па-
вел Михайлов. 
След ремонта младежкият клуб ще 
предлага различни занимания за 
децата и младите хора, според въз-
расттта им и техните интереси. Ще 
бъде оформена и интернет зала, а 
компютрите, които ще бъдат 8 на 
брой, кметство Марково ще получи 
като дарение. 
„Ще бъде променено и работното 
време на клуба, като той вече ще 
бъде отворен и в събота. 
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Четири села от община „Родопи“ с безплатен интернет

Жителите на селата Първе-
нец, Брестник, Устина и Ца-
лапица ще могат за полз-

ват безплатно интернет. Системата 
за свободен достъп до глобалната 
мрежа е изградена в зоните около 
читалищата и парковете в четирите 
населени места. 
Зоните са определени така, че да 
предоставят услугата на места, посе-
щавани от максимален брой хора.
Това става със средства, спечелени 
по проекта WiFi4EU на Европейската 
комисия. Безвъзмездните средства 
по споразумението са под формата 
на ваучер с еднократна сума в раз-
мер на 15 000 евро. Стойността на 
ваучера ще бъде изплатена от Евро-
пейската комисия направо на друже-

ството за инсталиране на WiFi, след 
като Европейската комисия получи 
потвърждение, че WiFi4EU точката за 
достъп функционира.
При избор на безжичната мрежа 
WiFi4EU от мобилното устройство 
потребителят трябва да потвърди 
достъпа чрез заредената страница, 
за да се свърже успешно. Всички 
точки за достъп отговарят на изис-
кванията на Европейската комисия 
за скорост и достъпност.
Идеята е всеки европейски гражда-
нин, независимо къде живее и рабо-
ти, да има достъп до високоскорос-
тен интернет, защото това води до 
подобряване качеството на живот 
и подпомага достъпа до информа-
ция.

Изложба-живопис „Любов в 
цветове” на художничката 
Лидия Кирева събра  почи-
татели на изобразителното 

изкуство в началото на месец октом-
ври. Събитието се организира под па-
тронажа на Общински съвет „Родопи”, а 
идеята е популяризиране на изкуството 
на местните творци.
Художникът дойдоха да поздравят ре-
дица официални лица, творци, дейци на 
културата и приятели. Събитието ува-
жиха  кметът на община „Родопи” Павел 
Михайлов, заместниците му  Неази Таир 
и Борислав Инчев и председателят на 
ОбС „Родопи” Георги Цанков. 
 На пъстроцветните картини бяха дошли 
да се полюбуват бивши и настоящи об-
щински съветници, кметове на кметства, 
сред гостите бяха и  художниците Нико-
лай Няголов и Цвятко Сиромашки.
Управителят на галерия „Ромфея” Камен 
Шишманов- дългогодишен общински 
съветник в Пловдив откри изложбата, 
а водещ на събитието беше Кремена 
Цанкова, общински съветник и Пред-
седател на постоянната комисия по 
образование и култура  в местния пар-
ламент на „Родопи”.
„На територията на нашата община 
има 21 населени места. Творците са 
изправени пред трудността да наме-
рят по-широка трибуна, чрез която да 
запознаят любителите на изкуството 
с техните произведения. Целта на об-
щински съвет „Родопи” е  да даде въз-
можност и гласност на творческата 

низъм, а цветята присъстват във всяка 
нейна картина. 
„Рисувам за удоволствие и ще продъл-
цавам да го правя. Всяка картина носи 
частица от душата ми. Иска ми се в мо-
ите платна хората да усетят топлина, 
вдъхновение и много любов.А най-мно-
го искам никога да не свършват мечти-
те ми”, споделя художничката. 
Бяло и червено вино затоплиха посети-
телите и обстановката.

Община „Родопи“ откупи картина от изложбата 
на художничката Лидия Кирева

дейност в общината“, коментира Георги 
Цанков, председател на местния парла-
мент. По неговите думи изложбата на  
Лидия Кирева е първата от серия съби-
тия, които ще популяризират красотата 
от платната на майсторите на четката 
от общината. Предстоят още изложби, 
които да представят автори от Бресто-
вица, Златитрап, Марково, Крумово.
Кметът на „Родопи” откупи картината 
„Светлина в безкрая“, която вече е екс-

Картината „Светлина в безкрая“ вече е част от колекцията на община „Родопи”

понирана в кабинета му. „Най ценното 
нещо за човека е когато оставя следа 
след себе си. Адмирации за вас и ваше-
то семейство, че не забравяте родното 
си село и община и за това, че обогатя-
вате тяхното културно наследство”, от-
прави приветствие кметът на „Родопи” 
Павел Михайлов. 
Лидия Кирева живее и твори в село 
Цалапица. Черпи своето вдъхновение 
от стилове като реализъм и импресио-


