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Центърът на
Благоевград бе

изцяло обновен
с европейски

средства.
СНИМКА:

ТОНИ МАСКРЪЧКА

Древни селища
за туристите,
докато пътуват
по “Струма”

ТОНИ МАСКРЪЧКА

Археологическите на-
ходки, които бяха раз-
крити по трасето на маги-
страла “Струма” край бла-
гоевградското с. Покров-
ник, вече са преместени.
Стойността на преме-

стването заедно с из-
граждането на подпорна
стена за отделянето им
от трасето на автомаги-
стралата е над 1,2 млн.
лв. Предстои да бъде из-
работен проект за кон-
сервация на археологи-
ческия парк и цялостно-
то му експониране, така
че да се превърне в ту-
ристическа атракция.
“Ще има посетителски

център, ще се изградят
пътни връзки, паркинг и
др. По склона ще про-
дължат разкопките на
цялото древно селище”,
каза зам.-министърът на
регионалното развитие
Николай Нанков. Допъл-

1,2 млн. лв. струва преместването
на археологическите атракции

ни, че нищо от трите
важни обекта с културно-
историческо значение -
гробница, църква и баня,
не е разрушено.
Разкритите ценности

ще се превърнат в тури-
стическа атракция, за да
се разглеждат от пътува-
щите по аутобана. Над
находките ще има за-
щитни навеси.
“Имаме идея да обеди-

ним тези разкопки с дру-
ги туристически атракции
по протежението на
“Струма”,като Епископ-
ската базилика в Сан-
дански, селището Хера-
клея Синтика край Пе-
трич и др. в общ туристи-
чески продукт, който да
се предлага на пътува-
щите по “Струма”, каза

кметът на Благоевград
Атанас Камбитов.
За селището край с.

Покровник ще са необхо-
дими доста средства, но
общината ще търси въз-
можности за финансира-
не. Следващата седмица
пък правителството ще
отпусне пари за пътя
между Рупите и Хера-
клея Синтика.
“Ще направим пътя,

за да може хората, ка-
то запалят свещ в
църквата на Ванга да
видят и тази фанта-
стична археология. То-
ва е рядка атракция,
може да спреш на ма-
гистралата, да почи-
неш, да разгледаш”,
обясни и премиерът
Бойко Борисов.

Кметът Красимир Герчев:

Горд съм, че
поставихме Разлог
сред най-добрите
общини в Европа

� Интервю на VI стр.
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Кметът
д-р Атанас
Камбитов

Имам самочувствието, че
оставям много направено

за Благоевград, има
още какво да постигнем

на общинска издръжка - ансам-
бъл “Пирин”, камерна опера, биг-
бенд, художествената галерия,
центърът за личностно и творче-
ско развитие, периодично субси-
диране на драматичния театър и
др. Между 10 и 13% от бюджета
се отделя за култура. И тази го-
дина гвоздеят в културната ни
програма е фестивалът “Франко-
фоли” през юни, който вече е ед-
но от 100-те най-големи събития
в цял свят, популяризиращи
френскоезичната култура.
- Фестивалът вече трета го-

дина ще се проведе в новия
парк “Македония” (бившите ка-
зарми). Какви са още планове-
те за използване на терена
там?
- Благоевград има належаща

нужда от още един голям кате-
дрален храм и той ще бъде по-
строен в парка. Вече имаме
идеен проект от Неврокопската
митрополия, прави се работният
проект.

Храмът ще е за
2000 миряни, ще има
подземен паркинг,

височината му ще е 53 метра. А
в близките дни ще поставим че-
тири параклиса в града. Като го-
ворим по тази тема, не мога да
не спомена как бързо изработих-
ме и поставихме 33-метровия
кръст над Благоевград, а след то-
ва направихме и комплекса “Па-
мет и вяра”. Идеята за този кръст
се коментираше от 30 г. За 26
дни успяхме да я реализираме.
А в парк “Македония” предвиж-

даме изграждане на Експоцен-
тър. Има идеен проект, инвести-
цията се очаква да е около 60-70
млн. евро и търсим финансиране.
Нека не забравяме, че съм кмет
от 8 г. От тях 6 г. минаха в про-
цедури по прехвърляне собстве-
ността на бившите казарми на
общината. И на мен ми се иска
всичко да става от днес за утре,
но само който не е работил, не
знае, че магическа пръчка няма.
Понасям и критики, но другият
вариант е да стоя със скръстени
ръце и така няма да намират
пропуски в работата ми.
- Оценяват ли благоевградча-

ни направеното?
- Човек е така устроен, че бър-

зо забравя. С хубавото се свиква
бързо, приемаш го за даденост и
не си спомняш какво е било
преди. Но това е нормално и не е
най-важното. Важното е направе-
ното да се ползва и да създава
добри условия за живот. Нашата
задача е да припомняме и да
казваме как се е стигнало до та-
зи положителна промяна, за да
отчитаме важността на евросред-
ствата.
Като цяло хората оценяват на-

правеното, а то не е малко. Някои
може да недоволстват, да имат за-
бележки, докато се извършват
строително-ремонтни дейности, но
след това дават обективна оценка.
За мен е важно какво ще оставя
след себе си. Реших трупани с го-
дини проблеми, които заварих в
началото на първия си мандат.
Имам самочувствието, че след се-
бе си оставям много направено за
града и общината.

- Г-н Камбитов, след 12 г.
членство в ЕС мислите ли, че
хората са убедени от конкрет-
ните ползи за общината?
- Няма смисъл да се убеждава-

ме от ползата от членството ни в
ЕС. Върнете се през 2007 г. и си
спомнете какво беше - несравни-
мо е. Ако може да направим ед-
на снимка на цялата държава
преди и сега, ще се види разли-
ката. Всичко видимо е направено
със средства от еврофондовете.
Няма сектор, който да не се е
променил положително благода-
рение на средствата от ЕС - ин-
фраструктура, транспорт, еколо-
гия, здравеопазване, образова-
ние, земеделие и др. Това е ре-
зултатът от европейската соли-
дарност, която се изразява в
милиарди за България. За Бла-
гоевградска област инвестирани-
те средства са над 500 млн. лв.,
а в общината - над 200 млн. Зад
тези цифри стоят конкретни
проекти. По този начин европей-
ската солидарност стига до всеки
един. Хората го усещат. Ползват
парковете, новите улици и маги-
страли, обновените жилища и
сгради, модерните училища и
детски градини, новите спортни
обекти.
- Общината работи по много

европейски проекти, обликът
на града се промени изцяло,
но кой от проектите е най-ва-
жен?
- Всеки проект е важен. Давам

пример - пречиствателната стан-
ция е важна за екологията. Лич-
ният асистент е най-важен за чо-
век в нужда. В този смисъл - от
магистралата до подадената ча-
ша с вода - това всичко е резул-
тат от европейската солидарност.
Всеки го чувства много лично и
засяга всеки един от нас. Иначе,
като мащаби, може би най-се-
риозен и сложен проект е депото
за твърди битови отпадъци, което
ще е най-модерното в страната,
на стойност близо 70 млн. лв. То-
зи проект е

пример как с
национално и
европейско
финансиране се решава
един сериозен проблем

не само на Благоевград и още че-
тири общини, но и национален.
Имаше опасност да се провали и
да последват тежки санкции. 24
млн. лв. са осигурени от държава-
та, а надграждането с инсталации
за компостиране и анаеробно
разграждане ще е с европейско
финансиране.
А най-видимите резултати са

изцяло обновената градска среда.
Направихме ремонт на площадно-
то и подплощадното простран-
ство, построени преди 30 г., край-
но амортизирани и дори опасни
за минаващите хора. Улиците в
четвърти микрорайон, ул. “Мари-

ца”, велоалеите, озеленяването,
детските площадки и паркове, са
малка част от променения облик
на Благоевград. Няма как да не
спомена и че

над 90% от панелните
блокове са санирани,

което пести от сметките за ото-
пление на хиляди семейства.
Преди дни открихме три нови бло-
ка със 183 жилища за социално
слаби, което се прави за първи
път в страната. Всички училища и
детски градини са санирани, ре-
монтирани и с ново обзавеждане
и оборудване. В момента сме на
85% изпълнение на проектите по
оперативните програми.
- Кои други важни задачи

остават за следващия мандат?
- Смея да твърдя, че в града по-

чти няма тежък, сериозен про-
блем, касаещ много хора, който
да не е решен. Улици, кръстови-
ща, депо, пречиствателна стан-
ция, образователна и спортна ин-
фраструктура, всичко е обновено.
Много се направи, но винаги има
какво още.
Сериозен проблем е ВиК мре-

жата в централната градска част.
Това е следващото предизвика-
телство, защото нямаме възмож-
ност за финансиране по ОП
“Околна среда” заради липсата на
консолидация във ВиК сектора в
областта. Има проблеми, но те не
са радикални, тежки и жизнено-
важни. Ще ги решаваме поетап-
но. Има улици за асфалтиране,
защото за човек, който види дуп-
ка на неговата улица, това е най-
важният проблем.
- Вероятно и заради това под-

ехте инициативата, насочена
към отделния гражданин “Ти
предложи! Кмете, направи!”.
- Тя е част от диалога ми с

гражданите, начин с моя екип да

си сверим часовниците с потреб-
ностите на хората. Срещнахме се
с хората по квартали, с домоупра-
вителите, събрахме предложения
и заделихме над 500 хил. лв. от
бюджета за реализирането на
идеите.
- Често хората питат ще има

ли сериозни частни инвестиции
в общината.
- Недостатъчният брой големи

инвеститори наистина са серио-
зен проблем. Общината не откри-
ва заводи, но трябва да създаде
добри условия за инвеститорите.
Откъм обслужване в администра-
цията никой не се е оплакал. Го-
лемият проблем е липсата на об-
щински терени, каквито търсят го-
лемите инвеститори, а ние не мо-
же да им предложим. Другият
проблем е, както навсякъде, недо-
статъчно квалифицираната работ-
на ръка. Общината трябва да съ-
здава условия, да има подход към
инвеститора.

Досега няма
инвеститор, който
да е казал, че не е
доволен от общината
И ще открехна вратата с една

новина. Съвсем в скоро време
ще обявим сериозна инвестиция
на високотехнологично предприя-
тие. Трябва да съм коректен и да
не коментирам предварително,
но разговорите с известна чужда
компания са на финалната права.
- Благоевград е сред малкото

общини, които заделят серио-
зен финансов ресурс за култу-
ра, и определено в последните
години много културни прояви
вече са традиция и разпозна-
ваеми не само у нас, но и в
чужбина.
- Не искам да изреждам колко

културни институции са изцяло

ТОНИ МАСКРЪЧКА

� Ремонтирахме площада,
направен преди 30 години
� Строим най-модерното
депо за отпадъци
� Съвсем скоро ще обявим сериозна
инвестиция на високотехнологично
предприятие - разговорите с известна
чужда компания са на финалната права
� Има належаща нужда от още един
голям катедрален храм и той ще бъде
построен в новия парк “Македония”
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Кметът Атанас Камбитов откри новите социални жилища. СНИМКИ: АВТОРЪТ Апартаментите са обзаведени с всичко необходимо за домакинството.

183 нови социални жилища
ще се отопляват на газ

За първи път у нас об-
щина Благоевград изпъл-
ни проект за изграждане
на три нови блока с об-
що 183 апартамента за
социално слаби жители.
Преди дни кметът д-р

Атанас Камбитов откри
сградите, които се нами-
рат в 4-и микрорайон.
Апартаментите са едно-
стайни, двустайни и три-
стайни и в тях ще се на-
станят млади семейства,
такива с болни деца, ин-
валиди и др. хора в нуж-
да.
“С новите жилища об-

щината вече има близо

ТОНИ МАСКРЪЧКА бъдещите наемателите
трябва да са коректни”,
каза кметът Камбитов.
Общата стойност на

проекта по Оперативна
програма “Региони в ра-
стеж” е 9 млн. лв. Жили-
щата са напълно готови
за настаняване на се-
мействата.
Обзаведени са с мебе-

ли - спални, столове, ма-
си, шкафове, дивани.
Имат електродомакински
уреди - хладилник, вгра-
дени фурни и котлони,
перални, плазмени теле-
визори Обрудвани са мо-
дерни бани с душ каби-

ни, част от които са из-
пълнени за хора с двига-
телни нарушения.
Жилищата са оборуд-

вани още с дребен дома-
кински инвентар, вклю-
чително и посуда. Създа-
дени са всички удобства,
така че наемателите мо-
гат веднага да се настан-
ят и да ги ползват, без
да им се налага да купу-
ват каквото и да е обза-
веждане.
Комплексът се отопля-

ва на газ,от собствена
централа, която е преми-
нала успешно пробните
тестове.

Апартаментите са напълно
оборудвани с мебели, печки,

перални и хладилници, баните
са пригодени за инвалиди

700 апартамента, което е
показателно за социал-
ната ни политика. Ще
променим наредбата за
настаняване и критерии-
те за подбор. Хора, кои-
то не си пращат децата
на училище, които полу-

чават социални помощи,
а не изпълняват задъл-
женията си, няма как да
ползват общински жили-
ща. Всеки трябва да пое-
ме своята отговорност.
Както ние изпълняваме
ангажиментите си, така и

400 хил. лв.
отиват за болни
и възрастни

луги ще се предостав-
ят и за лица с увреж-
дания за период от 12
месеца. От услугите
ще се възползват въз-
растни над 65 г. с
ограничения или с не-
възможност за са-
мообслужване, както и
лица с увреждания и
техните семейства.
Освен почасови мо-

билни здравно-социал-
ни услуги хората ще
получават и психологи-
ческа подкрепа и кон-
султиране.
Срокът на проекта е

17 месеца, като първи-
те 5 месеца са предви-
дени за подготовка.

ТОНИ МАСКРЪЧКА

Община Благоевргад
е сред първенците с
нови одобрени проекти
за патронажна грижа
за възрастни хора и
лица с увреждания.
Договорът за предос-

тавяне на безвъзмезд-
на финансова помощ
бе подписан с Минис-
терството на труда и
социалната политика.
Общият размер на

проекта е близо 400
хиляди лева и е в из-
пълнение на Оператив-
на програма “Развитие
на човешките ресур-
си”, съобщиха от общи-
ната.
Средствата ще се из-

ползват за иновативни
мобилни форми на со-
циални услуги за гри-
жа и подкрепа за хора
в напреднала възраст.
Здравно-социални ус-

Камери се поставят в
централнатаградскачасти
на по-важните пътни арте-
рии.

Камери на
възлови места
в града
ТОНИ АНДРЕЕВА

Община Благоевград
вече работи по втори
етап от проекта за виде-
онаблюдение в града.
Камери се поставят в
централната градска
част и на по-важните
пътни артерии. Кметът
Атанас Камбитов води
разговори с ръковод-
ството на ОД на МВР за
необходимите щатни
бройки и за осигуряване
на помещение, в което
ще бъде разположен
центърът за наблюде-
ние.
По време на първия

етап по изграждането на
цялостно видеонаблю-
дение бяха обхванати
районите край детските
градини и училищата,
които бяха приоритет.
Видеонаблюдението

ще бъде реализирано на
три етапа, а целта е да
бъде постигната по-го-
ляма сигурност за жите-
лите и гостите на града.
Системата е с максима-
лен брой функции и има
възможност за просле-
дяване на регистрацион-
ни номера, които ще се
снемат при нарушение
или катастрофи.
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ЕСТАРТ ПИРИН

Даниела Савеклиева, депутат и областен координатор на ГЕРБ - Благоевград:

VПЕТЪК, 24 МАЙ 2019 Г.

Започва реставрация на мемориала “Делчев род”, който се намира в двора на
църквата“ВъведениеБогородично”вБлагоевград.Мемориалътекостницанародана
Гоце Делчев. В основите на паметника през 1989 г. са заровени костите на бащата на
Гоце Делчев - Никола Делчев. СНИМКА: ТОНИ МАСКРЪЧКА

безработни
в Пиринско
Едва 4,7% са безработни-

те в област Благоевград,
което е под средното за
страната. Това съобщи по
време на парламентарен
контрол социалният минис-
тър Бисер Петков на питане
от депутата Даниела Саве-
клиева.
От 2014 г. досега безрабо-

тицата е намаляла с 9,4%. В
бюрата по труда в областта
за м. г. са били регистрира-
ни 14 474. Равнището на
безработица през март т.г. е
било най-ниско в общините
с развит туризъм - Банско,
Сандански, Разлог, и в по-
големите градове - Благоев-
град, Петрич, Гоце Делчев.
Най-много безработни

има в община Белица -
39,8%, и община Якоруда
30,2%, като и там се наблю-
дава тенденция за намале-
ние.
В област Благоевград за

тази година са осигурени
4,8 млн. лв. от държавния
бюджет, с които ще се оси-
гури заетост на 885 безра-
ботни и обучение на 1095.

ТОНИ МАСКРЪЧКА

73-ма младежи са
наети в областната

и общинските
администрации

По програма “Старт на ка-
риерата” 73-ма младежи ра-
ботят в областната и об-
щинските администрации,
72 лица с увреждания са
включени в заетост по на-
ционалния план. По други
програми са наети 39 про-
дължително безработни, а
36-има на възраст над 58 г.
ще получат недостигащия
им стаж.
По проектите на социал-

ните партньори ще бъдат
обучени 1043 безработни и
вече започна обучението на
111 от тях. С регионалната
програма с 569 хил. лв. ще
се осигури заетост на около
130 безработни в различни
дейности на общините.

Само 4,7%Само 4,7%Само 4,7%Само 4,7%Само 4,7%Само 4,7%Само 4,7%Само 4,7%Само 4,7%Само 4,7%

Бум на строителството
- 400 млн. лв. приходи

ТОНИ МАСКРЪЧКА

Бум на строителството в Благоев-
градска област отчитат от терито-
риалното бюро на Националния ста-
тистически институт. Приходите от
дейността на строителните предприя-
тия за 2017 г. са 415,5 млн. лв., като
спрямо 2016 г. се увеличават с 26%.
Близо 400 млн. лв. са приходите от

ново строителство и подобрения. При
жилищните сгради е отчетено увели-
чение с 43,9%, а при нежилищните -
с 93,7% спрямо предишната година.
Предприемачите отчитат за 2017 г.

приходи от строителство на сгради
общо за 214,5 млн. лв., те се увели-
чават с 43% спрямо предходната го-
дина. От изграждането на жилищни

сгради приходите са 61,2%, а от
строителство на бизнес и админи-
стративни сгради - 38,8%.
2,7 млрд. лв. пък е произведеният

брутен вътрешен продукт за област
Благоевград през 2017 г., с което
областта се нарежда на 7-о място в
страната. Има и увеличение с 5,2%
спрямо 2016 г., а на всеки жител се
падат по 8792 лв.
Повече от половината от добаве-

ната стойност е реализирана от сек-
тора на услугите - 1,442 млрд. лв. В
индустриалния сектор тя е 677 млн.
лв. Относителният дял на аграрния
сектор представлява 10,1% от доба-
вената стойност на областта - 238
млн. лв.

ТОНИ МАСКРЪЧКА

- Г-жо Савеклиева, в неде-
ля ще гласуваме за евроде-
путати. Колко важни са тези
избори?
- Повече от 10 години Бъл-

гария е член на ЕС и ние се
възползваме от европейските
политики в инфраструктура,
образование, свободно дви-
жение на стоки, мобилност,
социално равенство, защита
на потребителите, екология и
др. Благодарение на ЕС мно-
го българи повишиха своята
квалификация, откриха се но-
ви работни места, а чрез ин-
фраструктурата и свързаност-
та множество компании инве-
стират в България. За това
помогнаха стабилността в
страната и последователната
работа на правителството.
Свикнахме да виждаме на-

всякъде около нас реализира-
ни проекти: от инфраструктур-
ни през социални до образо-
вателни.

Няма населено
място, в което
да няма присъствие
на европейската
солидарност
България получава 4 пъти

повече средства от ЕС, откол-
кото дава. За всеки един лев
от вноската на нашата страна
получаваме 4 лв. Няма как да
не спомена за първата бъл-
гарска програма A.L.E.C.O.,
която дава възможност на ре-
дица българи да придобият
опит от водещи световни ком-
пании и след това да прило-
жат тези знания в собствен
бизнес или идея за бизнес.
Борбата с двойния стандарт
при храните, по-ниските такси
за международни разговори,
отпадането на роуминг такси-
те в ЕС, всички европейски
програми са все неща, от кои-
то всеки гражданин пряко мо-

474 млн. евро са
преките чуждестранни
инвестиции в областта

вличане на преки чужде-
странни инвестиции в реалния
сектор. Националният стати-
стически институт отчита уд-
вояване на размера им за пе-
риода 2010-2017 г. - от 252
млн. евро на 474 млн. евро.
По този показател областта е
на осмо място в страната.
През 2017 г. най-голяма е

стойността на чуждестранни-
те инвестиции в сектора на
услугите - 245 млн. евро. В
предприятията от сектор “Ин-
дустрия” с изключение на
строителството, обръщам вни-
мание, са вложени 135 млн.
евро. Двата сектора формират
над 80% от всички преки чуж-
дестранни инвестиции. Най-
много те са в община Петрич.
Друг важен показател са

разходите за придобиване на
дълготрайни материални акти-
ви. За 2017 г. в областта те
са 487 млн. лв. С изграждане-
то на магистрала “Струма” се
увеличава потенциалът на ре-
гиона да привлича инвестиции
не само в туризма.
За последните две години

се изпълняват проекти по
оперативни програми за общо
162 620 957 лв.

Най-много средства
ще получат общините
по ОП “Околна
среда” и ОП
“Регионално
развитие”

- за нови пречиствателни
станции, водопроводи, улици,

ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА

обновени обществени сгради -
училища, детски градини,
градска среда.
- Какво ще пожелаете на

жителите на областта за 24
май, който е и празник на
Благоевград?
- 24 май е денят с най-голя-

ма стойност за мен, защото е
празник на славянската пис-
меност, на културата и обра-
зованието. 24 май е празник
на духовното ни начало и ви-
наги ни дава повод за гор-
дост. Обръщам се специално
към учениците и абитуриенти-
те да бъдат упорити, дръзки и
смели. На учителите, универ-
ситетските преподаватели,
дейците на културата пожела-
вам здраве, вяра и оптими-
зъм, много успехи и щастливо
бъдеще.
В същото време 24 май е и

празник на моя роден град.
Градът на младите и образова-
ни хора, с които се гордеем.
Да си пожелаем да бъдем
здрави и обединени в целите
си за по-добро бъдеще! Нека
всички заедно да надгражда-
ме и да се гордеем, че жи-
веем в град с прекрасна исто-
рия, настояще и от всички нас
зависи неговото бъдеще!

ДаниелаСавеклиеваипремиерътБойкоБорисовнаоткриването
на новия участък от магистрала “Струма” СНИМКИ: АВТОРЪТ

же да се възползва.
- Какво е нивото на чуж-

дестранните инвестиции в
Благоевград и колко са
средствата по оперативните
програми в областта?
- Всеки инвеститор търси

първо икономическа и полити-
ческа стабилност. Наред с то-
ва очакват постоянство и по-
следователност в държавната
политика, за да реализират
икономически ръст. България

предлага именно тази стабил-
ност заради лидерството на
премиера Бойко Борисов,
което доведе до реални по-
стижения и видими резултати.
Актуална в момента е тема-

та за преките чуждестранни
инвестиции. В тази връзка бе
и моят въпрос към министъра
на икономиката по време на
парламентарния контрол. В
област Благоевград има поло-
жителна тенденция за при-
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Кметът инж.
Красимир
Герчев Горд съм, че

поставихме Разлог
сред най-добрите
общини в Европа

- Г-н Герчев, в навечерието
сме на изборите за Европей-
ски парламент и сигурно има
хора, които се питат какво
толкова спечелихме от ЕС, а
и Разлог е толкова далеч от
Брюксел. Как ще им отгово-
рите?
- Категорично членството ни в

ЕС е без алтернатива и няма
никакво съмнение, че това е
правилният път за България. Те-
мата за ЕС е изключително
важна и съжалявам, че се не-
глижира в дебатите и се свежда
до битовизми. За да не звуча
абстрактно, ще посоча, че за
последните няколко години

община Разлог е
получила десетки
милиони европейски
средства

за различни проекти. За инве-
стиране на такава сума от об-
щинския бюджет не може и да
си помислим. Решихме много
проблеми, за които нямаше да
се справим с местен ресурс.
Европа отпуска средства не са-
мо за инфраструктура - пътища,
пречиствателни станции, депа
за отпадъци, но и по много со-
циални проекти, които достигат
директно до всеки човек. Не
трябва да се забравя обаче и
времето, когато еврофондовете
бяха спрени заради загубата на
доверие.
Европа дава и много повече

от финансови помощи - да пъту-
ваш и учиш свободно, да се
търгува на огромен пазар и дру-
ги неща, които преди години не
сме си и мислели, че може да
се случат. България като член
на ЕС е и привлекателна за ин-
веститори. Неслучайно в стра-
ната се откриват толкова заво-
ди. Това обаче е свързано и със
стабилността и предвидимостта,
които сегашното правителство
дава.
- Кой от всички реализира-

ни проекти в общината смята-
те за най-важен?
- Всички са важни независимо

дали става въпрос за поредната
ремонтирана улица, за саниран
блок, или пък за личен аси-
стент, който помага на човек в
неравностойно положение. Пря-
ко или косвено, средства по
европейски програми достигат
до всеки. Благодарение на еки-
па община Разлог завоюва до-
верие и европейските средства
идват тук.
Няма да се връщам много на-

зад, само ще посоча последни-
те значими инвестиции: 20 са-
нирани жилищни и администра-
тивни сгради, които не са ре-
монтирани от построяването им
преди повече от 40 г. В процес
сме на саниране на сградите на
полицията и пожарната. Преди
дни открихме резервоар за ми-
нерална вода в с. Баня, който
ще подобри качеството на ин-
фраструктурата за пренос на то-
пла минерална вода (виж 3-а
стр. - б.а.).

на кола и децата вече “карат”
автомобил, което им дава пове-
че практически умения, а учи-
лището пък пести ресурс за
обучение. Сградният фонд е на-
пълно обновен, всички са гази-
фицирани. Предстои саниране
на професионалната гимназия
по хранителните технологии.
Детските градини в града са са-
нирани 100%, до края на годи-
ната и всички ще са газифици-
рани. В с. Елешница направих-
ме локално парно, в Баня се от-
опляват чрез топлата минерал-
на вода.
- Докъде стигна прекарване-

то на газовата връзка до Раз-
лог?
- Имаме уверения, че в края

на следващата година станция-
та ще заработи, ще се прика-
чим към националната преносна
мрежа, което ще доведе до на-
маление цената на газта и това
ще стимулира повече хора да
се включат. Жителите на Раз-
лог са доста отворени към този
нов за общината вид отопление
и има доста заявления за нови
абонати, което ме радва. По то-
зи начин ще пазим природната
среда и един по един ще изчи-
стваме екологичните проблеми.
Живеем в прекрасно място и е
грехота котловината да е обгър-
ната от смог заради отопление-
то на твърдо гориво.
- Колко е безработицата в

общината?
- Нивото е много ниско - 6,4%.

Да не забравяме, че преди го-
дини беше около 15%. Сега

има глад за
работна ръка,

затова полагаме усилия за по-
стигане на добро образование -
да не напускат децата, а да
остават тук. Не сме направили
никак малко в тази посока и се
гордея с това. Имаме добри ус-
ловия за инвеститорите. Общи-
ната има общ устройствен план,
има кадастрални карти на всич-
ки населени места, има предви-
димост при желание за инвести-
ция. Имаме три индустриални
зони, с ток, ВиК, ще оправим и
пътните връзки на тези зони. Ка-
тегоричен съм, че Разлог няма
вече тежки нерешени проблеми.

Сега усилено работим по ре-
монта на улиците в Разлог -
“Изворите”, “Т. Александров”,
“Рила”, “Опълченска”, “Стара
планина”, “Хр. Ботев”, “Братя
Кулини”, “Братя Каназиреви”.
Сменили сме водопроводната
мрежа и правим цялостна ре-
конструкция. В с. Елешница ре-
монтираме централната улица -
асфалт, тротоари, осветление.
Правим ул. “Оборище” в с. Ба-
чево. Направихме две улици в с.
Баня. Предстои ремонт на ули-
ци в Годлево, Добърско, Долно
Драглище и Горно Драглище.
Във всяко едно населено място
работим.
- Остана ли още какво да

правите през следващия ман-
дат?
- Естествено, че има още за-

дачи занапред. Изключително
важно е да работим по решава-
не на демографската криза и за-
държане на хората в общината.

Мечтата ми е да имаме
толкова много деца, че
да се наложи да
построим нова детска
градина
За да се случи това обаче,

трябва да наблегнем на три
приоритета - образование, здра-
веопазване и сигурност. Заедно
с полицията изграждаме систе-
ма за видеонаблюдение на вхо-
довете на населените места,
която вече дава резултат. Пред-
стои да обхванем входовете на
Разлог, кръстовища и конфликт-
ни точки.
В здравеопазването методич-

но подкрепяме болницата. За-
почнахме ремонт на вътрешно-

то отделение с общински сред-
ства и пак с наши средства ще
изградим газова система за ото-
пление. Предстои газифициране
и на последната детска градина
номер 5.
Няма да забравяме естетика-

та и чистотата на околната сре-
да - паркове, градини, още ре-
монти на улици в Бачево, Баня.
Този процес продължава, няма
как да стане за една година, за-
щото е необходим сериозен фи-
нансов ресурс.
В областта на образованието

ще работим училищата
да имат нови
интерактивни кабинети
Тази година в три от училища-

та оборудваме кабинети с мо-
дерни технологии, за да бъде
по-интересно обучението. Ще
дам пример - в едно училище
закупиха електронен симулатор

КметътнаРазлогКрасимирГерчевибизнесменътИванЧаповнаправиха
първа копка на спортен комплекс на площ от 103 дка, който ще бъде
най-големият в Югозапада. СНИМКИ: АВТОРЪТ

ТОНИ МАСКРЪЧКА

� Имаме три приоритета - образование,
здравеопазване и сигурност
� Всички детски градини са санирани,
до края на 2019 г. ще са и газифицирани
� 26% е ръстът на туристите,
две трети са българи
� Безработицата е 6,4%
- преди беше около 15%.
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Кметът на община Разлог инж. Красимир Герчев и управителят
наМБАЛ - Разлог, д-р Божидар Велев приеха дарението.
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- Туризмът е запазената мар-
ка на общината. Има ли ръст в
посещенията на туристи?
- За миналата година отчитаме

сериозен ръст от над 26%. Това
се дължи и на отварянето на но-
ви хотели в Разлог и Баня. Радва
ме, че две трети от туристите са
българи, което означава, че бъл-
гарите оценяват даденостите на
нашия хубав край и високото ка-
чество на предлаганите услуги.
Минералната вода в Баня дава
възможност за целогодишно
предлагане на туристическия
продукт.
- Разлог е спортен град и

име в национален план.
- Да, и затова обръщам се-

риозно внимание на подкрепяне-
то на спорта, защото всеки вло-
жен лев в спорт спестява стоти-
ци левове на здравеопазването.
Направихме първа копка на
спортен комплекс, който ще е
най-големият в региона, на площ
от 103 дка с 6 терена, зала, те-
нис кортове и др. обслужваща
инфраструктура. Надяваме се
след изграждането му да привли-
чаме повече футболни отбори за
подготовка, защото вече имаме
достатъчно леглова база. Полу-
чихме терена от държавата точ-
но за да изградим такъв ком-
плекс. По отношение на разви-
тието на спорта ми се иска да
построим и нова многофункцио-
нална зала, защото Разлог има
млади спортни надежди. Ще спо-
мена само две от големите отли-
чия - тази година волейболистите
ни до 20 г. са републикански
шампиони, а девойките станаха
вицешампиони на държавното
първенство.

Имаме идеен проект за
новата спортна зала,
вероятно ще струва
около 4 млн. лв.

и търсим възможност за финан-
сиране. Тази зала ще е завър-
шек на цялостната изградена
спортна инфраструктура.
- Как Разлог посреща праз-

ника на славянската писме-
ност, просвета и българска
култура?
- Празникът е още един повод

да преосмислим значимостта на
духовните постижения на учили-
ща, читалища, библиотеки, твор-
ци, самодейци, неправителствени
организации, които с постиже-
нията си в науката и културата
тласкат общината сред първите в
страната. Нашите учители и уче-
ници печелят международни и
национални награди, самодейни-
те ни ансамбли печелят конкур-
си, празниците в града и състав-
ните села като Бачевският Тодо-
ровден, Елешнишкият Великден,
Бабинден и Старчевата в Разлог
привличат гости от страната и
чужбина.
Не забравям писателите, пое-

тите, учените, художниците, жур-
налистите, артистите, които са
родени и израснали в Разлог и
техният труд е инвестиция в ду-
ховната съкровищница на Бълга-
рия. Днешният ден е още един
повод да се преклоним пред
всички творци на духовни блага
от община Разлог и да им поже-
лая здраве и дръзновение.
- Оптимист ли сте за бъдеще-

то на общината?
- Оптимист съм, защото Бълга-

рия се развива. Трябва да оценя-
ваме това, което сме постигнали,
защото то не е никак малко. Пъ-
тувал съм в доста страни и съм
посещавал т.нар. селски и пла-
нински райони, но не си давам
нашата община за тях, колкото и
да звучи нескромно. Трябва да
спрем с негативизма - България
не е лошо място за живеене и
категорично мога да го отстоя-
вам с факти. Да, иска ни се още
много да постигнем, но нека се
обърнем десетина години назад,
за да видим къде сме били и къ-
де сме сега.

за минерална
вода в с. Баня

ТОНИ МАСКРЪЧКА

Стойността
на проекта е
284 млн. лв.

Компактен резервоар
за минерална вода в с.
Баня, както и две ре-
монтирани улици бяха
открити преди дни. Об-
щина Разлог изгради по-
мпена станция с черпа-
телен резервоар и до-
веждащи водопроводи.
Монтирани са водомери
за измерване на ползва-
ните водни обеми и за
определяне на техните
характеристики на
устието на всеки водоиз-
точник.
Изграждането на вод-

ния резервоар е по
проект “Подобряване на
качеството на инфра-
структурата за минерал-
ни води на територията
на община Разлог” по
пилотна схема на Инве-
стиционната програма
за минерални води.
Стойността на проекта е
284 млн. лв.
С пускането в ек-

сплоатация на резервоа-
ра ще се подобри ин-
фраструктурата за упра-
вление и пренос на на-
личните ресурси от то-
пла минерална вода от
находище Гулийна баня
в с. Баня. Така ще се
реализира част от дъл-
госрочната стратегия за

Кметът на община Разлог Красимир Герчев откри две ремонтирани улици и резер-
воар за минерална вода в с. Баня. СНИМКА: АВТОРЪТ

развитие на общината -
ефективно опазване и
оползотворяване на на-
личните природни ресур-
си, насърчаване на раз-
витието на туризма като
структуроопределящ
сектор в местната ико-
номика.
Реализацията на об-

щинския проект реду-
цира загубите на мине-
рална вода, дължащи
се на амортизирана
инфраструктура по тра-
сето на новите довеж-
дащи водопроводи,
което от своя страна

допринася за опазване-
то на качеството на по-
чвите. Очаква се и се-
риозен принос за иконо-
мическото развитие на
района и по-специално
на с. Баня чрез утвърж-
даването му като жела-
на дестинация за бал-
нео и спа туризъм.
“Комплексният резер-

воар е от изключително
значение. Водата, която
губехме през тъмните
часове на денонощието,
вече се акумулира.
Предстои ремонт на дет-
ската градина в с. Баня,

както и на други улици,
но преди това ще осъ-
ществим подземната ин-
фраструктура, след кое-
то ще пристъпим отново
към ремонтните дейно-
сти. Днес село Баня е
много по-развито отпре-
ди няколко години, жи-
вотът осезаемо е по-до-
бър. Надявам се това
развитие да продължа-
ва, за да може селото
да утвърди своя имидж
като желан курорт, изве-
стен със своята мине-
рална вода”, каза кметът
Красимир Герчев.

Пуснаха резервоарПуснаха резервоарПуснаха резервоарПуснаха резервоарПуснаха резервоарПуснаха резервоарПуснаха резервоарПуснаха резервоарПуснаха резервоарПуснаха резервоар

20 жилищни блока
в Разлог санирани,
сметките падат

ТОНИ МАСКРЪЧКА

Близо 20 жилищни блока и административни сгради
са санирани в Разлог по проекти за енергийна ефектив-
ност. Строително-монтажните работи включват топлин-
но изолиране на външните стени, подмяна на прозорци
и врати със система от PVC профил и стъклопакет, то-
плинно изолиране на покрив и под, както и други мерки,
набелязани при извършения енергиен одит на сградите.
Осигурена е достъпна среда за хора с увреждания.
Отново по проект за повишаване на енергийната

ефективност беше обновена сградата за социални дей-
ности на ул. “Богомил”, в която се помещават общинско-
то предприятие “Домашен социален патронаж”, дневни-
ят център за стари хора и общинската служба по земе-
делието.Болницата получи

още две линейки
ТОНИ АНДРЕЕВА

Кметът на община Разлог инж. Красимир Герчев и упра-
вителят на МБАЛ - Разлог, д-р Божидар Велев приеха две
линейки, дарение от Ротари клуб Банско Разлог.
Инициативата на клуба е реализирана през последната

година и половина със средства, събрани от членовете в
техни кампании. Линейките са доставени от Германия и са
напълно оборудвани с необходимата техника за спешна по-
мощ.
През септември се очаква болницата да получи още едно

дарение на високотехнологично оборудване за четири отде-
ления, което се осъществява с подкрепата на общините
Разлог, Банско, Белица и Якоруда.
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Световни поп идолиСветовни поп идолиСветовни поп идолиСветовни поп идолиСветовни поп идолиСветовни поп идолиСветовни поп идолиСветовни поп идолиСветовни поп идоли
идват на сцената
на “Франкофоли”

ТОНИ МАСКРЪЧКА

Кенджи Жирак и LP
са големите звезди на феста
в Благоевград на 21 и 22 юни

Френският поп идол Кенджи
Жирак и една от най-актуалните
американски изпълнителки - LP,
са звездите на петото издание
на “Франкофоли” в Благоевград.
Заедно с тях на сцената ще се
качат и френската електро-суинг
банда “Караван Палас”, Котара-
шки и музикантите от неговата
група, както и румънските звезди
от “Моранди”.
Тази година фестивалът ще се

проведе на 21 и 22 юни при вход
свободен в парк “Македония”.
Момичето с момчешки външен

вид, известно под псевдонима
LP, ще се качи на сцената в пър-
вата вечер на 21 юни. Истинско-
то є име е Лаура Перголизи, ро-
дена е в Лонг Айлънд, Ню Йорк,
но има италиански корени. Оби-
ча мъжките костюми, татуировки-

те, тъмните очила и има екстра-
вагантен, разпознаваем стил. Ос-
вен изпълнителка, тя е и авторка
на хитове за големи имена като
Шер, Риана, Кристина Агилера,
Рита Ора и “Бекстрийт бойс”.
Стартира в музикалната инду-
стрия в Ню Йорк, където през
2001 г. издава първия си албум.
15 г. по-късно нейният най-голям
хит - Lost On You, я прави све-
товно популярна. Песента е по-
светена на раздяла с бившата є
любов, актрисата Тазмин Браун.
Хедлайнер на втория фестива-

лен ден е безспорният младежки
поп идол на Франция Кенджи
Жирак. 22-годишният певец пра-
ви шеметна кариера, излиза на
една сцена със звезди като
Ариана Гранде, Джони Холидей,
Азнавур. Роден е в Южна Фран-
ция в семейство на скитащи ка-
талунски цигани. Преди участие-
то му в “Гласът на Франция”, кое-
то преобръща живота му, Кен-
джи Жирак води номадски жи-
вот. Напуска училище на 16 г. и
започва да работи с баща си и
брат си.
Пътят му към славата започва

на шега през 2013 г., когато не-
гов приятел качва в интернет ви-
део, в което Кенджи свири и из-
пълнява хита на Метр Гимс “Бел-

Френският поп идол Кенджи Жирак

ла”. Песента Andalouse се пре-
връща във визитната му картич-
ка. В началото на 2015 г.
Кенджи издава френската си
версия на песента One Last Time
(Wait for me) в дует с Ариана
Гранде. Летният му хит Pour
oublier отново го изстрелва на
върха на популярността. Концер-

тът му на “Франкофоли” на 22
юни е част от международното
турне с третия му албум “Амиго”.
Музикантите от френската гру-

па “Караван Палас” са добре по-
знати на почитателите на елек-
тросуинг вълната. В началото на
тази година излезе най-новият
сингъл на групата MIRACLE.

ТОНИ МАСКРЪЧКА

Мария Илиева и Любо Киров ще
поздравят благоевградската публика
по повод празника на града 24 май.
Тази вечер на площад
“Македония” от 19,30 ч
любимите изпълнители
на България ще пред-
ставят изключителен
концерт. Двамата ще
изпълнят вдъхновява-
щите си хитове, ще представят нови
парчета и ще изпеят специално за
Благоевград старите си хитове. На
празничната сцена те ще представят
и съвместния си хит, познат на всич-
ки - Alright.

Концертът е част от богатата про-
грама, която е подготвила общината
за празничния ден. В Градската худо-
жествена галерия в четвъртък бе от-

крита традиционната
обща изложба - живо-
пис, графика, дърво-
резба и приложно из-
куство. Експозицията
е подредена в голя-
мата зала и ще оста-

не до 20 юни. Тази година в излож-
бата се включват над 25 творци от
региона с около 40 творби. Сред
участниците има и утвърдени майсто-
ри на четката, и млади художници.

Мария Илиева
и Любо Киров
с концерт за
празника на града

Майстори
показват
занаяти в
творчески
ателиета
ТОНИ МАСКРЪЧКА

40 културно-образова-
телни инициативи ще
радват децата в Благоев-
град в рамките на детски
панаир, който се органи-
зира в събота и неделя.
Работилниците ще бъ-

дат разположени на пло-
щад “Македония” и в Ре-
гионалния исторически
музей от 10 до 18 ч.
Освен традиционните

вече работилници по стъ-
клопис, архитектура, пя-
съчни рисунки, плъсти и
грънчарство тази година
в програмата ще бъдат
включени и няколко нови
- например по цианотайп
или фотограма и ателие
по роботика, които ще се
проведат само в неделя.
Подготвена е специална
работилница, в която де-
цата ще могат да направ-
ят свой магнит с кон -
символа на града.
Ще бъде показана и

истинска пожарна кола,
на която малчуганите ще
могат да се качат и да
усетят вълнението, като
влязат в ролята на истин-
ски пожарникари.

Изложба“Дапишемнакирилица”беоткритавнавече-
рието на Деня на славянската писменост и култура в
РегионалнияисторическимузейвБлагоевград.Поинте-
ресенизабавенначинтяпризовавадабъдемграмотнии
осмива придобилата популярност в последните години
6liokavica - смесица от цифри и латински букви.
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Хитови спектакли от София
гостуват през юни
в Разлог и Банско

ТОНИ МАСКРЪЧКА

Театрални празници са гвозде-
ят на културните прояви в Разлог
и Банско през юни. Два фестива-
ла в съседните градове ще рад-
ват почитателите на Мелпомена.
От 8 до 15 юни е летният теат-

рален фестивал “На публиката - с
любов” в зимния ни курорт. Сати-
ричният театър открива с “Вече-
ря за тъпаци” от Франсис Вебер
с участието на Христо Гърбов,
Калин Сърменов и др. На 10-и е
авторският спектакъл “Майстори
на комедията” по текстове на
Георги Мамалев, Камен Водени-
чаров и Тончо Токмакчиев.
Следващите две вечери са за

Театър 199, който гостува със
“Светулки” и “Антихрист” с учас-
тието на Елена Петрова и Ники
Сотиров. Рецитал по новата
книга на банскалията Констан-
тин Икономов “Житница” ще бъ-
де представен пред публиката
на 13-и вечерта. Театър “Бъл-
гарска армия” гостува с “Черна
комедия” по Питър Шафър. Фе-
ста закрива самодейният театър
“Банско” с “Има ли смисъл да
утепваме мечка” - автор, ре-
жисьор и постановка Панчо

С постановката “Под манастирската лоза” бе закрит театралният фести-
вал “Тара-ра-бумбия” в Благоевград. СНИМКА: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Панчев.
На 24 юни Разлог за осма го-

дина ще бъде домакин на праз-
ниците “Звездите на театъра”.
Пет постановки ще се играят на
голямата сцена на читалището.
Откриването е с криминалната
комедия “Редки тъпанари” на
Русенския театър. На сцената
излизат Мая Новоселска, Явор
Бахаров, Александър Сано и др.
Втората вече е за комедията
“Тя, той и още двама” с учас-
тието на Аня Пенчева, Тончо

Токмакчиев, Александър Кадиев
и др. На 26 юни е моноспекта-
кълът на Мариус Куркински
“Черното пиле” по Хайтов.
Михаил Билалов, Николай

Урумов и Ани Вълчанова изли-
зат на сцената в “Прощална ве-
черя”, която има номинация за
най-добра комедия на най-пре-
стижните френски театрални
награди “Молиер”. Народният
театър “Иван Вазов” закрива
празниците с “Когато гръм удари”
с режисьор Бина Харалампиева.

Гърбов и
Мамалев играят

в Банско,
Куркински,

Явор Бахаров и
Михаил Билалов

в Разлог
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