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Образцовите
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� Севлиево и Велико Търново
бяха отличени за цялостно добро
представяне в Северния
централен район
� Частници искат да строят два
моста над Дунав, съобщи минис-
търката на регионалното развитие
Петя Аврамова на третата среща
по проекта “Образцова община”

Кметовете на 19 общини от петте области на Северния централен район получиха в четвъртък отличия
“Образцова община” от инициативата на “24 часа”. На церемонията във Велико Търново присъства и
регионалнатаминистъркаПетяАврамова, коятообсъдискметоветевъзможностите заразвитиенаСеверна
България. СНИМКА: НИКОЛАЙ ЛИТОВ 2-3
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© 168 часа ЕООД

Цена 1 лв. Година XXIX, брой 194 Всекидневник за новините, каквито са

Заради африканската чума по свинете

Забраняват
фермерски
пазари

пасност на храните в София.
Тя важи за територията на

Столичната община, но от
агенцията по храните обясни-
ха, че същите мерки ще бъдат
предприети и в други части на
страната.
Вдокумента сепосочваоще,

че се забраняват търговията,
придвижването и транспорти-
рането на домашни свине. Из-
ключение има само за свине-
въдни стопанства и ферми,
предназначени за незабавно
клане или за доотглеждане.

� Още за мерките срещу
чумата на 10-а стр.

ДЕВОРА НЕДЯЛКОВА

Фермерски пазари, на които
производители предлагат хра-
ниотживотинскипроизход, се
спират. Кашкавал, кайма, ме-
со, сирене и т.н. ще може да се
купуват само от магазини.
Това са новимерки, които се

предприемат за ограничаване
на африканската чума по сви-

Няма да се продават храни
от животински произход
нете. Вирусът се предава лес-
но - чрез опаковки, оборудва-
не, дрехи и други. Той може да
бъде пренесен и вмесо, суджу-
ци, сухи мезета, маринована
сланина и т.н.

Забраната за продажба на
храни от животински произ-
ход извън магазините вече е
въведена със заповед на Ка-
мен Николов - директор на
Областната дирекция по безо-

Освободиха
Кристиян -
хакнал НАП,
но не било
критично

� На 7-а стр.

Кметът Николай Мелемов:

Смолян се
променя
към добро
- трудно,
но много
видимо

Нона Йотова и
Богомил Бонев
с яхта за

40 000 лева
� Още за имотите и

парите на хора от властта
на 4-а и 5-а стр.

Американци
дават $ 185 хил.
за “чинията”
на Бузлуджа

� Прочута фондация
отпуска парите

безвъзмездно - на 8-а стр.
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Хората в Девин
имат повече
надежда след
направените
основни промени

Борино посреща
празника си с
9 км изцяло
подменен
водопровод

Рудозем
създаде
нови
сектори
в икономиката си

....................................................................

РОДОПИ
През есента започва ремонт на ста-

рия градски стадион - ще се поставят
нови трибуни, писта и огради.

СНИМКА: ВАЛЕНТИН ХАДЖИЕВ
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10 поредни години
учениците от област
Смолян са в топ 3
по успех в страната

Николай Мелемов,
кмет на Смолян:

Градът се
променя
към добро
трудно,
но много
видимо
Не съм обещавал чудеса - в ад-

министрацията има финансова дис-
циплина, мога да гледам съгражда-
ните си в очите и те го знаят - ин-
тервю на II стр.

ВАЛЕНТИН ХАДЖИЕВ

За последните 10 г. област Смо-
лян е с най-висок успех в страната
според резултатите от проведените
изпити за IV, VII и XII клас. Въпреки
тежките условия на живот в плани-
ната - средищни училища и на мно-
го места слети паралелки, през
2019 г. оценките от националното
външно оценяване след IV клас на-
реждат областта на престижното
първо място. 833-ма ученици от 45
училища в региона са показали сре-
ден резултат много добър 5,38.
След VII клас и зрелостните изпи-

ти затвърждават първенството на
учениците от област Смолян, на-
реждайки трайно региона на второ и
трето място в страната.
Държавните зрелостни изпити в

XII клас също показват много добро
ниво. По български език и литерату-
ра резултатите поставят учениците

от 24-те училища в Смолянска
област на IV място, а по втория из-
бираем предмет на държавния зре-
лостен изпит - на II място след Со-
фия.
Училището в село Чепинци успя

да се нареди на III място в цялата
страна със среден успех отличен
5,66 на втората матура след Софий-
ската математическа гимназия и
Първа частна математическа гимна-
зия в столицата – съответно с успех
5,76 и 5,67.
Област Смолян продължава да е

регионът с най-нисък дял на повта-
рящите учебната година, както и с
най-малко отпаднали от основното и
средното образование.

“Очевидно е, че образованието в
Смолянска област е на най-високото
и добро ниво в страната, но нашите
усилия са насочени да го правим
още по-добро и още по-адекватно,
съобразено с изискванията на вре-
мето, в което живеем”, коментира
областният управител Недялко Сла-
вов.
Според експертите в основата на

високите резултати са създадената
образователна общност, целенасоче-
ната работа на регионалния инспек-
торат и директорите, въвличането на
родителите и всички институции, по-
стоянен анализ и индивидуален под-
ход към всеки ученик, както и запа-
зеният здрав морал в областта.

Според експертите високите резултати се дължат на
образователната общност и участието на родителите

Кметът Мустафа Караахмед:

Дяволската пътека е най-новият хит за
туристите в района - още за постижения-
та в общината на VI стр.

Кметът Красимир Даскалов:

След като бе подменен старият
топлопровод за минерална вода, ръстът на
туристите е 40% - интервю на VII стр.

Кметът Румен Пехливанов:

Привлечените в общината инвестиции не
измерваме в числово изражение, а като
решени проблеми - интервю на V стр.
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Смолян се променя
към добро - трудно, но

Кметът
Николай
Мелемов

те държави в началото на при-
съединяването им към ЕС.
Общината трябва да създаде

среда за живот, развлечение,
работа, придвижване. Т.е. кога-
то чуя, че някой е емигрирал,
защото няма детска градина
или къде да спортува, тогава
бих се притеснил в действител-
ност.

Смолян е прекрасно
място за живеене

и тези, които са заминали, го
знаят много добре и ще се вър-
нат.
- Близо 8 години сте кмет на

Смолян. Направеното от вас и
екипа ви достатъчно ли е, за
да поискате пореден мандат?
- Смятам, че е достатъчно

особено ако се сравнява с
предходни мандати. Мога да
претендирам, че общината се
управлява открито, ясно и про-
зрачно. Когато станах кмет, не
съм обещавал чудеса. Моите
командировки са едва 170 лв.
за цяла година. Няма глезотии,
7 години съм ползвал служебен
автомобил, купен от предше-
ственика ми. В администрация-
та има стриктна финансова дис-
циплина. Градът е подреден,
чист, приветлив. Аз съм спокоен
и мога да гледам съгражданите
си в очите, а те знаят това, ако
поискам пак доверието им.
- Смолян ще е домакин на

най-мащабното събитие в
страната - фолклорния събор
на Рожен. Тази година обаче
в средите на местните полити-
чески централи има упреци
към общината като организа-
тор. Предизборно говорене
ли е това, или има от какво да
се притеснявате?
- Ако съм се притеснявал, то е

било през 2015 г., когато се
проведе за първи път след 9-го-
дишно прекъсване. Организа-
цията му е сложна. Дотогава
Министерството на културата е
отпускало по над 350 хил. лева,
но сега времената са други. За-
това се спряхме на публично-
частно партньорство с разписа-
ни предварително правила.
Общината се занимава само с

фолклорната част, но не и с
търговската. Нападките от мест-
ните политици са безпочвени,
тъй като не съм чул конкретни
неща, а само предположения,
че можело да се случи това или
онова. За събора е приет бю-
джет от 80 хил. лв. - част от бю-
джета на общината. Предоста-
вени са всички разходи, които
го формират - за полиция, по-
жарна, награди, хонорари и т.н.
Факт е, че съборът се посещава
от 300 хил. души. Той запазва
традициите и обичаите ни. А аз
съм сигурен, че по-грандиозно
събитие в България няма. Зато-
ва

поемам всички
рискове, защото
си заслужава

В организацията ни помагат и
съседните общини - Чепеларе,
Девин, Баните и Златоград. Си-
гурен съм, че ще се получи ед-
но чудесно събитие и родопча-
ни ще се гордеят с него.

- Г-н Мелемов, как опреде-
ляте изтичащата година - бла-
годатна или трудна беше за
Смолян?
- И трудна, и благодатна - ед-

ното не изключва другото. Няма
как да е благодатна, ако не е
била трудна. Много неща сме
направили и продължаваме да
инвестираме в благоустройство-
то на града. По Оперативна
програма “Региони в растеж” се
правят множество проекти на
обща стойност 21 млн. лв. Те са
основно в инфраструктурата, но
и в областта на културата и со-
циалната политика.
Бяха ремонтирани 5 улици,

възлагаме саниране на блокове,
строи се спортна зала към При-
родо-математическата гимназия
“Васил Левски”. Започна из-
граждането на 35 жилища за
социално слаби на 5 етажа.
Предстои изграждане на дневен
център за възрастни хора с де-
менция. Подобрихме състояние-
то на училищната инфраструкту-
ра, тъй като

за мен и екипа
ми образованието
е приоритет

не само на думи.
Скоро започва ремонт на пла-

нетариума, който привлича ту-
ристи, а 40 г. не е правено ни-
що по него. Предстои ремонт на
стария градски стадион. Ще
правим нови трибуни, писта и
огради. Използването му отново
ще е безплатно за децата и
клубовете.
Започва и вторият воден ци-

къл, който се забави по незави-
сещи от нас причини. С него
98% от отпадните води ще бъ-
дат в пречиствателната стан-
ция. След полагането на тръби-
те всички улици ще бъдат ас-
фалтирани.
- Една от политиките на об-

щината е превръщането на
Смолян в туристическа дести-
нация през четирите сезона.
Успяхте ли?
- Смятам, че успяхме. Поста-

вихме си цели за изработване
на атракциони, спортна инфра-
структура, богат културен ка-
лендар, да има интерес за це-
логодишни посещения. Хотел-
ската база е запълнена. Това се
вижда и се усеща от хотелиери-
те. Имаме достатъчно събития
за 365-дневно покритие. Освен
с нови атракции и дестинации в
общината ни предстои да поло-
жим всички усилия с инструмен-
тите на трансграничното сътруд-
ничество да отворим региона
предвид

предстоящото
откриване на пункта с
Гърция край Рудозем

за чужди туристи. Градът и се-

лата ни привличат туристите с
приветлива среда, с автентична-
та си природа и с културно-
историческо наследство.
- Какво не успяхте да свър-

шите, а имахте голямо жела-
ние, и с какво от свършеното
се гордеете най-много?
- Община Смолян е много

специфична. С много населени
места, пръснати из планината, с
малко жители. Във всяко от тях
сме направили по нещо след
обсъждане с населението кое е
най-необходимото. За мен е
важно, че хората оценяват уси-
лията ни.
Имаме 486 км общинска път-

на мрежа без вътрешните улици
в селата и града. За сравнение
държавата има 500 км на наша
територия. Това е достатъчно
красноречив факт, за да имаме
проблеми с поддръжката и въ-
преки старанието ни да има и
недоволни.
Друг проблем, който не е раз-

решен, е паркирането.

Предвиждаме
да бъде построен
голям паркинг в
стария център

Ще направим промени в сегаш-
ното движение. Някои улици ще
станат еднопосочни, като т.нар.
“Витошка” например. Предстои
разработка на схема за обосо-
бяване на паркинги в жилищни-
те зони, където чрез заплащане
на паркомясто еднократно в го-
дината собственикът на автомо-
бил да бъде спокоен.
Гробищните паркове също са

проблем. Нуждаят се от разши-
рения.
Гордея се с това, че всички

училища и детски градини са
санирани и в добро състояние.
За нас е важно децата и роди-
телите да са спокойни, че сре-
дата е на ниво. Неслучайно сме
обявени за град на знанието за-
ради най-добрите инвестиции в
сферата на образованието, пъл-
ните класни стаи и много добри-
те резултати в учебния процес.
Децата, в които инвестираме
толкова много, също се отблаго-
даряват.

Нашият регион за
10-а година е в
челните редици

в национален мащаб по пости-
жения и знания. Те са бъдещ
капитал и на града, и на Бълга-
рия.
- Притеснен ли сте от еми-

грацията - населението на об-
щината намалява с всяка из-
минала година. Какво прави
общината да я предотврати?
- В Европа винаги е имало

придвижване на хора от по-бед-
ни към по-богати държави и чак
когато стандартът на по-бедни-
те държави се вдигне до 70% от
стандарта на богатите, те се
връщат. Тенденцията е наблю-
давана в Португалия, Испания,
Гърция.
Когато се вдигне стандартът в

България, а това през послед-
ните години се получава с до 4-
5%, те ще се върнат - с можене,
със знания, с идеи, с пари. Не
намирам нищо лошо - не отиват
на заточение в Сибир или в
бедните части на Африка, а оти-
ват на по-добри места за пове-
че доходи.
Тази тенденция не е нито са-

мо смолянска, нито само бъл-
гарска, характерна е и за други-

много видимомного видимомного видимомного видимомного видимомного видимомного видимомного видимомного видимомного видимо
ВАЛЕНТИН ХАДЖИЕВ

� Когато станах кмет, не съм
обещавал чудеса - в администрацията
има финансова дисциплина, градът е
подреден и приветлив. Мога да гледам
съгражданите си в очите и те го знаят
� Съборът на Рожен се посещава от
300 хил. души. Той запазва традициите
и обичаите ни. Сигурен съм, че
по-грандиозно събитие у нас няма
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печки на дърва
с екоалтернативи

Проект за подмяна на ста-
рите печки на дърва и въгли-
ща с пелети и климатици стар-
тира в община Смолян старти-
ра.
Проектът “Мерки за подоб-

ряване качеството на атмос-
ферния въздух в община Смо-
лян” по Оперативна програма
“Околна среда” е на стойност
9 604 317 лв. и вече е подпи-
сан. Срокът за изпълнението
му е 53 месеца.
Ориентировъчно около 3000

домакинства ще имат възмож-
ност да се възползват от про-
грамата. Подмяната на печки-
те е част от мерките за борба
с мръсния въздух.
Проектът ще премине през

два етапа, като първият е фи-
нансиран с 460 215 лв. Най-
напред ще се проучват нагла-
сите на не по-малко от 4000
домакинства да участват в не-
го. Те ще бъдат питани дали и

ВАЛЕНТИН ХАДЖИЕВ Ще се анализират също въз-
можностите на домакинствата
в тези райони да преминат
към алтернативна форма на
отопление.
Всички анализи, оценки,

обосновки и изследвания ще
се извършат след обследване
на място и посещения на за-
интересованите домакинства.
Вторият етап е самото заку-

пуване, доставката и подмяна-
та на определените от проек-
та отоплителни устройства.
Неразделна част от дейности-
те са демонтажът и предава-
нето на старите устройства.
Смолян е сред първите об-

щини в България, подписали
договор за безвъзмездно фи-
нансиране, и от следващия
месец започват дейности от
първия етап по проекта. Той е
задължителен и без него не
може да се премине към ди-
ректна смяна на уредите.

Смолян е сред
първите общини

в България
с договор за
подобно

финансиране

при какви условия биха заме-
нили уредите си за отопление
на дърва и въглища и конкрет-
но с какво.
Следва изработване на елек-

тронна географска карта на из-
точниците на замърсяване.
Успоредно ще се проведе

разяснителна кампания, как-
то и анализ на видовете ото-
пления по квартали с техния
принос към замърсяване на
въздуха.

Ремонт на ларгото
в Смолян и паркинг
на две нива
в стария център
ВАЛЕНТИН ХАДЖИЕВ

Пешеходната улица на Смолян
ще бъде изцяло реновирана. Пред-
видено е фрезоване на съществу-
ващата настилка и полагане на но-
ва от щампован бетон, демонтаж
на стари и полагане на нови цветни
бордюри, почистване и обработка
на фуги, импрегниране и лакиране
на цялата пешеходна зона, обясни
кметът на общината Николай Ме-
лемов.
Прогнозната стойност на обекта

е 375 хил. лв. Ще се ремонтира от
самото начало на ларгото до сгра-
дата на ОД на МВР. Предвижда се
и частичен ремонт на засегнати
участъци от цялата пешеходна зо-
на чрез импрегниране и лакиране
на щампования бетон, както и по-
чистване, оформяне и обработка на
фугите с подходящ хидроизолацио-
нен пълнител.
Главната улица в Смолян бе по-

строена в сегашния є вид през
2003-а при управлението на Данчо
Киряков и бе една от най-модерни-
те в страната. През 2011 г. бе из-
вършен частичен ремонт, построе-
ни фонтан, амфитеатър, детска пло-
щадка, поставени бяха редица де-
коративни елементи. Участъци от
настилката обаче са износени и се
нуждаят от сериозен ремонт.
Успоредно с ремонта на ларгото

общината предвижда и строеж на
второ ниво от паркинг на мястото
на изгорялата гимназия през 1998
г. в стария център. Теренът с площ
от 5 дка вече е предоставен на об-
щината с постановление на МС.
“Намерението на общината е да

го използва за построяване на пар-
кинг - засега на две нива. В бъде-
ще, ако се прецени и има нужда,
ще се вдигат още етажи”, казва
Мелемов.

Общината дава 500 лв. за новородено
ВАЛЕНТИН ХАДЖИЕВ

Община Смолян ще дава по
500 лв. на родителите на всяко
новородено и осиновено дете
независимо от реда на раждане-
то му - първо, второ или трето
дете.
В правилата за получаване на

парите, които са награда, а не
социална помощ, се предвижда
родителите да имат завършено
средно образование, да са с пла-
тени здравни осигуровки, както и
да не са длъжници на общината.
Размерът на средствата и пра-

вилата са гласувани от общин-
ския съвет. Друго условие за фи-
нансовото поощрение е родите-
лите да са навършили 18 г. и по-
не един от двамата да има по-
стоянен адрес в общината и да
не са длъжници на местната хаз-
на.
Мярката е срещу обезлюдява-

нето и да се поощри раждае-
мостта.
През последните години в об-

щината годишно се раждат мал-
ко под 300 деца. След решение-
то, прието от съветниците, бю-
джетът на общината бе актуали-
зиран със 150 хил. лв.

Община Смолян ще подпомага
родителите на новородените.
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с богатa палитра

от активности
и преживявания

и през лятото
През лятото Чепеларе

привлича туристи със све-
жия си климат и възмож-
ностите за маршрутен и
познавателен планински
туризъм. Курортът е изхо-
ден пункт за десетки пре-
ходи и център на различни
събития. Обединените ски
зони “Пампорово – Мечи
чал” работят и през летни-
те месеци. Всички гости
може да покарат по отлич-
но подготвените трасета за
планинско колоездене с
различни нива на трудност.
През територията на Че-

пеларе и Средните Родопи
преминава най-дългият еко-
маршрут в България – 200
км, изпълнен с много забе-
лежителности, интересни и
популярни местности и за-
щитени зони. По маршрута
следва природният фено-
мен Чудните мостове. Еко-
пътеката продължава по
древния тракийско-римски
път, дълъг над 4 км. Отлич-
но запазеният път минава
под връх Персенк и е най-
високо разположеният съ-
хранен археологически па-
метник в Родопите.
А тези, които са решили

да се отдадат на релакси-
ращ уикенд в Чепеларе,
може да го съчетаят с раз-
нообразната културна про-
грама, която предлага об-
щината.
Селата на територията

на община Чепеларе ще ви
посрещнат със своето го-
стоприемство, автентичен
фолклор и традиционна
кухня, която би впечатлила
и най-изтънчения вкус, а
зашеметяващите природни
гледки ще останат завина-
ги във вашите сърца.
Традиционната родова

среща в с. Проглед се про-
вежда в последната седми-

на 40 м над реката.
А за всички любители на

планинското колоездене и
за всички търсачи на сил-
ни усещания предлагаме
вече утвърденото състеза-
ние по планинско колое-
здене и бягане “Чепелар-
ски търкала”, което тази
година ще се проведе на
30 и 31 август.

Trip Elements EGO
Trip Elements предлага

незабравими преживява-
ния в планината за вас и
вашето семейство:
� Организира преходи и

турове с квалифицирани
гидове и планински колела
по родопските пътеки, под-
ходящи за аматьори и се-
мейства с големи деца.
� Предлага планински

велосипеди под наем за
самостоятелни групи, както
и за групи с осигурен во-
дач.
� Алпинизъм, скално и

спортно катерене.
� Пейнтбол.
� Детски лагери.
� Маунтинбайк училище.
Предвид даденостите си

туризмът в Чепеларе е оз-
дравителен за хора, които
седят само пред компютри-
те и нямат възможност да
са на чист въздух в еже-
дневието си. Както и за
превенция на здравето на
деца в епохата на алергии-
те, нездравословното хра-
нене, голямото напреже-
ние и тежката урбаниза-
ция.
Лятото в община Чепела-

ре – зеленото сърце на
България, е прохладно,
спиращо дъха със своята
красота, изпълнено с при-
ключения, уют, страст, не-
забравими спомени и емо-
ции, носещо вдъхновение и
зареждащо с нови сили.

ца на юли.
В село Хвойна ви очак-

ват на 20 юли. Незабрави-
ми приятни спомени ще за-
пази всеки посетител на
село Орехово, което е най-
предпочитаният изходен
пункт към Персенския дял.
Празникът на селото е на
27 юли.
Атрактивното село За-

бърдо ще ви посрещне на
3 август с песните на све-
товноизвестния фолклорен
състав “Евробаби”.
Лятно Чепеларе предла-

га богат набор от активно-
сти, които ще събудят при-
ключенския ви дух.

ZipLine Чепеларе
Алпийски тролей с дъл-

жина 165 м, денивелация
14 м и височина 30 м. Това
е най различният тролей в
България! Разположен е
на 3 км от Чепеларе в по-
сока Пловдив на главен
път Е86. Притежава уни-
кална за България система
за спускане, постигната
със сбруи, които държат
тялото в легнало положе-
ние и създават усещане за
летене. Спускането започ-
ва от скала с височина 35
м и преминава над река
Чая, която я пресича на
два пътя.

Via ferrata – новото пре-
дизвикателство
Скално катерене за не-

алпинисти, височината е
32 м, със 120 стъпала и
дължина 45 м. Маршрутът
е със средна трудност. Ад-
реналинът - гарантиран.

Глинена къщичка
Атрактивна и уютна сла-

мено-глинена къщурка, на-
правена със много любов.
Новата атракция за лято

2019 е Skybike – колело,
което се движи по 200-ме-
трово въже, извисяващо се
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Кметът
Румен
Пехливанов

Рудозем създаде
ВАЛЕНТИН ХАДЖИЕВ

� Привлечените инвестиции в
общината не измерваме в числово
изражение, а като решени проблеми
� С екипа ми не сме правили
компромиси, ако става въпрос за
обществения интерес. Най-големият
ми личен успех е откриването на
минералната вода - моя стара мечта

- Г-н Пехливанов, на финала
сте на втория си мандат като
кмет. Какво постигна Рудозем
през това време и как се от-
рази на живота на хората в
общината?
- Рудозем постигна устойчиво

динамично развитие в послед-
ните години. Паралелно с голя-
мото количество инфраструкту-
ра, която изградихме, ремонти-
рахме и реновирахме, се поя-
виха и някои нови възможности
за развитие на икономиката.
Изградиха се големите инфра-
структурни проекти, други са в
процес на изграждане като яз.
“Пловдивци”, изгражда се пътят
Средногорци - Рудозем, възло-
жени са строителните дейности
на обходния път на града, виа-
дукта, който е част от него, и
скоро предстои да започне
строителството на сградата на
самия ГКПП с Гърция. От гръц-
ка страна много усилено и ма-
щабно се строи пътят до пунк-
та.
Находището на минерална

вода, което открихме, също ще
даде тласък на икономиката.
Не на последно място

вече са реализирани
проекти за
общинските пътища,

а други предстои в следващите
дни да стартират. За съжале-
ние, републиканската пътна
мрежа не е в добро състояние.
Общината направи изключи-

телно много инвестиции в обра-
зователната инфраструктура.
Всички училища са рехабили-
тирани, стегнати, санирани, по-
вечето от тях са с модерни
компютърни зали, имат изгра-
дени спортни площадки. За нас
образованието е важна задача,
а децата дадоха отговор на въ-
проса дали правилно сме инве-
стирали.
Учениците от Чепинци успяха

да постигнат 3-и резултат в
страната на втората матура.
Най-малкото училище - в Елхо-
вец, от години е в тройката в
областта по външно оценяване,
а тази година е на второ място.
Всички читалища са възроде-

ни. Освен че оправихме сгради-
те, в почти всички кипи култур-
на и просветна дейност. Успях-
ме да обновим централната
градска част, която включва не
само площада, а и простран-
ството около него, с нови пар-
кинги, зелени площи, детски
кътове и места за отдих на са-
мия площад.
Центърът на село Чепинци

също е обновен. Предстои ре-
монт и на улици.
И най-важното -

за поредна година чисто
демографски общината
е с добри показатели
Рудозем е с най-висок про-

цент на младо население до 15
г. в област Смолян и е община-
та, в която няма отрицателен

нови сектори в
икономиката си
прираст на населнието.
- На каква стойност са ин-

вестициите през този пе-
риод?
- От ръководството на общи-

ната гледаме на привлечените
инвестиции не като числово из-
ражение, а като решени про-
блеми. Освен споменатите реа-
лизирани инвестиции са напра-
вени 20 улици, в момента се
подменят водопроводни систе-
ми по различни улици в града.
Строят се общински пътища.
Проблемите и нуждите са

много, но сме се стремили при
възможност да избираме меж-
ду проблем на 10 и на 100 чо-
века да решим тези, които за-
сягат повече хора. След при-
ключване на започнатите обек-
ти инвестициите за периода ще
са за над 50 млн. лв.
- Виждат се усилията ви Ру-

дозем да не залага основно
на рудодобив, както бе в ми-
налото, а лансирате сектори
като туризъм и балнеолече-
ние. От какво е продиктувана
смяната на приоритетите?
- Рудозем има добре работе-

щи предприятия и сме може би
най-индустриализираната об-
щина на глава от населението
в област Смолян. Затова е
нужно да се даде тласък и на
други сектори - туризъм, транс-
порт и търговия с отварянето
на пътя за Гърция.
Находището на минералната

вода е факт. Вървим по проце-
дурите, за да стигнем до утвър-
ждаване на запаси, след което
да я закараме в болницата за
рехабилитация, а и в хотелите.
Защото това е ниша, която ще
се отвори естествено на база
на качествата на тази вода,
която е за балнеолечебни це-
ли.
Може и цялото количество да

отиде за бутилиране и продаж-
ба, но минерални води на паза-
ра има достатъчно. В същото
време

ценното в тази вода
е, че тя е с висока
минерализация,

има високо съдържание на ня-
кои микроелементи, които пред-
полагат лечение на бъбречни,
ставни, неврологични проблеми.
Т.е. като залага на нея в

следващите 5-6 години, Рудо-
зем освен център на рудодобив,
козметична и шивашка промиш-
леност, които сега са стълбът
на общинската икономика, мо-
же да се превърне в основната
си част и в туристическа дести-
нация.
При всички случаи в съчета-

ние на минералната вода, бол-
ница, в която и сега лекуват па-
циенти от национални и универ-
ситетски болници от цялата
страна, много добрата спортна
инфраструктура, отварянето на
пътя за Гърция, където наблизо
е Средиземноморието, има ма-
гистрала и летище, Рудозем от
крайна точка на България ще
стане входна.
- Какво от случващото се

вие като кмет приемате за
най-голям успех?
- В тези години съм се старал,

макар и да звучи като клише,
да бъда кмет на всички. Старал
съм се и мисля, че съм успял да
го постигна. Да има

спокойна среда за
бизнеса, за хората,

които искат да дойдат в Рудо-
зем. С екипа ми не сме правили
компромиси, когато става въ-
прос за обществения интерес.
Най-големият ми личен успех е
откриването на минералната во-
да. Това е една моя стара меч-
та и датира още от 2002 г. От-
преди самият аз да се занима-
вам с политика, се занимавам в
лично качество с темата има
или няма в Рудозем минерална
вода и има ли тя шанс да бъде
част от нашето икономическо
бъдеще.
Друго, с което се гордея, е, че

днес имам много повече истин-
ски приятели, отпреди да стана
кмет. Радвам се, че когато по-
сетя селско заведение напри-
мер, комуникацията с хората ми
е нормална, човешка. В начало-
то имаше един насаден страх от
администрацията. Старая се по
всеки обществено значим про-
блем да вземам решение, чу-
вайки мнението на хората. На-
пример, когато правихме пло-
щада в село Чепинци, цял ме-
сец самите хора бяха въвлечени
в това как да изглежда и сега
всички му се радват.
По същия начин стана и с

чешмата за минерална вода.
Общината бе осигурила сред-
ства за нея, но хората искаха
да се построи с дарения. За ед-
на седмица се събраха 7 хил.
лв. Така с материали от местни
фирми и доброволен труд тя бе
изградена изцяло от дарения.
- Приемате ли съвети от съ-

гражданите си, полезни ли са
в работата ви като кмет?
- Винаги съм се старал. Поня-

кога може да не са адекватни,
законосъобразни, неосъществи-
ми от финансова гледна точка.
Но никога

не съм си позволявал
да не чуя какво
мислят хората,

защото, като застанеш пред тях
на избори, ще те изпратят вкъ-
щи. Това е национален манта-
литет. Особено се усеща при
по-младите. Мирогледът им е
широк, пътуват из чужбина.
Виждат. Искат да дойдат и да
споделят. През годините вече
изчезна сякаш ситуацията от-
преди години хората да се чув-
стват зависими от местната
власт. Съобразявайки се с тех-
ните идеи, съумяваме с техния
ентусиазъм да вземем най-до-
брото решение. Радостен съм,
че се оценява направеното и
хората го пазят и проявяват по-
вече гражданска позиция.
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Борино посреща празника сиБорино посреща празника сиБорино посреща празника сиБорино посреща празника сиБорино посреща празника сиБорино посреща празника сиБорино посреща празника сиБорино посреща празника сиБорино посреща празника сиБорино посреща празника си
цикъл. След разкопаването на
вътрешните улици за подмяна
на тръбите е положен нов ас-
флат.
“До 2 седмици, на празника

на Борино - 3 и 4 август, всички
дейности, свързани с рекон-
струкцията на водопровода, ще
бъдат напълно приключени”, ут-
очни кметът. От управата са
възстановили и нарушената на-
стилка по улиците, които са
част от републиканската пътна
мрежа.
В общинския център и състав-

ните селища са асфалтирани
общо 10 км. Чрез проекти по
Програмата за развитие на сел-
ските райони предстои полагане
на асфалт в селата и след при-
ключването им с много малко
изключения вече няма да има
черни пътища. В момента се из-
вършва цялостна реконструкция
на 9 км на пътя от Борино - Ча-
ла.
Усилено се строи и пътят от

общинския център до природ-
ния резерват “Кастракли”, който
се чака от местните жители над
30 години. С подобрената ин-
фраструктура до резервата, кой-
то е с обща площ 129,18 хекта-
ра, вероятно ще се повиши ин-
тересът на туристите. В краси-
вата местност освен множество
земеделски имоти има над 20
вили, хижа, къщи за гости и
други места за настаняване, до
които достъпът бе затруднен.
В резервата се наблюдава

най-високата концентрация от
над 450 вида пеперуди. Там е
изграден и единственият у нас
музей на пъстрокрилите създа-
ния. Резерватът пази и реликт-
ни съобщества от черен бор на
възраст повече от 200 години и
повече от 330 висши растения,
сред които множество редки и
ендемични видове - красиви ди-
ви орхидеи, както и много ле-
чебни растения.

с изцяло нов
водопровод и

асфалтирани улици
дрантни кранове за защита сре-
щу пожари.
Преди това общината подме-

ни етернитовите тръби, монти-
рани през 1964 г. от водоизточ-
ника в местност Караджа дере
до Борино. Успоредно с рекон-
струкцията на водопровода за
вода за пиене е построена и но-
ва канализационна система. До
2020 г. трябва да бъде готова и
започнатата вече пречиствател-
на станция. Така Борино ще е
една от първите общини в стра-
ната с изпълнен изцяло воден

Водопроводната мрежа за пи-
тейна вода от близо 9 км в Бо-
рино е изцяло подменена. Чи-
ста и качествена питейна вода
вече достига до всяко домакин-
ство, заяви кметът Мустафа Ка-

раахмед. Старите ръждясали
железни тръби, поставени
преди 30 години, са подменени
с полиетиленови.
“При самото разкриване на

стария водопровод се оказва,
че тръбите са наполовина в
ръжда и котлен камък, бойлери-
те на хората аварираха, водата
почти не ставаше за пиене. Хо-
рата са много доволни, че този
дългогодишен проблем вече е
решен”, добавя кметът. На тери-
торията на цялото село през
150 метра са поставени и хи-

ВАЛЕНТИН ХАДЖИЕВ

В резервата “Кастракли”
има над 450 вида пеперуди,

изграден е и музей

Изселнически
квартали с
боринци в Европа

ВАЛЕНТИН ХАДЖИЕВ

Квартали в няколко европейски
държави се появиха с изселници от
Борино. Най-големи са във Фюрт и
Нюрнберг, Бавария - с над 300 чо-
века. Големи са групите в Холан-
дия, Англия и САЩ. Много компакт-
на група има и в турското селище
Чамлък, област Катахия, където
през 1912 г. се изселилили много
боринци и до днес са запазили за-
бравени у нас думи и песни.
Заради големия брой боринци,

които живеят в чужбина, общината
смени датата на празника си от
май с началото на отпускарския ав-
густ, за да могат повече хора да
дойдат при близките си. Гурбетчии-
те вече не са в дъното на социал-
ната пирамида. Някои работят в
банки, държавни учреждения, от-
криват малък бизнес, купуват си къ-
щи, казва кметът Караахмед.
Местните са много задружни, по-

магат си навсякъде. Сплотена общ-
ност от Борино живее и в София.
Кметът редовно участва в срещите
им, поддържа контакт с групите,
живеещи в чужбина.
“Независимо къде се намират, те

са част от нашето население и ви-
наги ще гледаме на тях по този на-
чин. Радвам се, че са сплотени, че
си помагат, че имат успех и се над-
явам техните деца и внуци също да
имат успех навън и да се завърнат
в родното място, за да се развива
общината”, допълни Караахмед.

Дяволската пътека
- хит за туристите

ВАЛЕНТИН ХАДЖИЕВ

Дяволската пътека е най-нови-
ят хит сред туристите в района.
Екстремната и спираща дъха с
красотата си пътека се радва на
интерес, сходен с този към утвър-
дените от години топдестинации в
Родопите като панорамната пло-
щадка “Орлово око” и Ягодинска-
та пещера, които са част от об-
щина Борино.
Екстремната пътека на дявола

е с две начални точки. Едната е
от Буйновското ждрело, другата
тръгва от южната част на общин-
ския център. Освен с преминава-
не през проломи по дървени кон-
струкции пътеката представя съ-
четание от скални форми, водопа-
ди, водни каскади, ерозионни кот-
ли и скални венци, както и
неповторими панорамни гледки.
Най-високата точка на трасето

е 1356 м, а най-ниската 945 м с
наклони от 20-40 градуса, а при
скалните венци наклонът е над 70
градуса. Туристът може да избира
натоварването, тъй като е напра-
вена в два кръга - малкият кръг с
дължина 3,8 км, а голям кръг оби-
каля около 10 км. Най-атрактивна-
та част е преминаването под ес-
тествения скален феномен Дявол-
ския мост (Шейтан кьопрю). През
стеснения ждреловиден участък
се преминава по дървени плат-
форми, захванати със стоманени
конзоли за скалите. Шейтан кьо-

прю е скална арка с височина 18
м до нивото на водата и ширина
на отвора около 6 м.
По пътя є към феномена има го-

ляма вековна върба, пред която
има надпис с легендата за нея. Тя
разказва, че през 50-те години на
XX век местен жител открил в ко-
рените є 157 златни турски моне-
ти.
Дяволската пътека е пример за

усилията на Борино да стане
атрактивна дестинация. В община-
та, където няма големи хотели, а
предимно малки кокетни къщи за
гости, има над 600 легла за тури-
сти. Общината е уникална с това,
че всяко населено място е прите-
гателно за гостите.
“Над 50% от населението на

Ягодина и по-малко в Буйново,
Кожари, Чала и общинския цен-
тър се препитават с туризъм”, каз-
ва кметът Караахмед. Борино е
атрактивно с възможността за
приключенски и екотуризъм, езда,
планинско колоездене, преходи с
бъги, АТV, офроуд, както и мотор-
ни шейни през зимата.
Популярни са Буйновското

ждрело и Ягодинската пещера,
както и площадката за наблюде-
ние “Орлово око”, която някои на-
ричат Българския Скайуок заради
подобието с Гранд каньон, щата
Колорадо.
В общината реално няма тежко

индустриално производство, което

Екстремната пътека на дявола

да замърсява природата. Жители-
те са заети в дървопреработване-
то, 6 мандри, 5 шивашки цеха, ня-
колкото кравеферми и с производ-
ство на пчелен мед, добив на бил-
ки и други екологични дейности.
“В Борино сме затворили реал-

но цикъла от предлагане на пъл-
ната и качествена палитра и за
най-капризния турист, тъй като ос-
вен природните дадености и
атракции в общината имаме се-
риозно местно производсто на
храни и на трапезата се предла-
гат изцяло екопродукти - мляко,
масло, сирене, кашкавал, мед, ме-
со и др. Така, идвайки в планина-
та, туристът напълно осъществява
желанието си да усети Родопите
и да има здравословна и
eмоционална планинска почивка”,
казва Караахмед.
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Кметът
Красимир
Даскалов

Хората в Девин имат
ВАЛЕНТИН ХАДЖИЕВ

� Инвестициите в общината надхвърлят
30 млн. лв. в инфраструктурни обекти,
вътрешни улици, водопроводна мрежа,
в социалната и образователната
инфраструктура, в областта на спорта
� След като бе подменен старият
топлопровод за минералната вода,
ръстът на туристи е 40%

- Г-н Даскалов, туризмът е
запазената марка на община
Девин. Тази година има ли
ръст?
- През всяка от последните

години имаме ръст на туристи,
което се дължи не само на на-
личието на минерална вода,
природни и исторически забеле-
жителности, а и на по-богатия и
разнообразен културен кален-
дар и по-доброто обслужване
на гостите на града във всички
търговски обекти.
В основата, разбира се, е

фундаменталната инвестиция в
смяната на магистралния топло-
провод за минералната вода от
Беденски бани до Девин, който
бе на 60 години и на практика

тази ценна и лековита
вода не идваше до
хотелите в града
Това даде голям импулс за

нови инвестиции. Беше изгра-
ден може би единственият в
страната термален аквапарк.
Успоредно се откриха нови за-
ведения за обществено хране-
не, нови къщи за гости и стаи
за настаняване. Сега през лет-
ния сезон външните хора и за-
върналите се за лятна почивка
в родния си край са почти тол-
кова, колкото постоянно живее-
щите тук.
Ръстът на туристите е 40%.

Това се дължи на природните
дадености - пещери, скални
образувания, множеството ми-
нерални извори, както и нами-
ращите се в близост язовири, а
също и на свършеното от общи-
ната с реализация на проекта
за подмяна на споменатия вече
тръбопровод.
Освен увеличение на местата

за настаняване и средствата за
подслон се наблюдава и ръст на
обектите, които предлагат
атракции. Най-посещавана
остава пещерата Дяволското
гърло с Триградското ждрело.
Посещаемостта при нея се уве-
личи значително след излъчва-
нето на популярния сериал с
едноименното заглавие.
За ръста на туристите не бива

да подминаваме и усилията на
хората от съставните села от
общината, които също предла-
гат привлекателни туристически
бази. Такава например е най-
високата панорамна площадка в
България Вълчи камък. Съвсем
скоро ще можем да предложим
на туристите и зона за практи-
куване на пейнтбол.
Наскоро бе открит летният се-

зон в Пампорово. С ръковод-
ството обсъдихме един интегри-
ран подход за обмен на тури-
сти.

Всички в общината
усещат, че туризмът се
развива много по-добре

Почти няма свободни места в
хотелите и в къщите за гости.
През почивни, празнични дни
особено през летния сезон ста-

след направените
основни промени
ва доста натоварено. Това личи
по липсата на места за парки-
ране в града.
- Имате ли намерения и но-

ви идеи за увеличаване на
потенциала на туристическия
сектор?
- Общинското ръководство от-

давна има идея за построяване
на контрастена на яз. “Цанков
камък” (стена, която да е на
противоположната страна на
основната), която ще доприне-
се за практикуване на водни
спортове и атракциони като
водни колела, лодки, джетове и
др. Ще се създаде възможност
за провеждане на състезания
по гребане, риболов и др.
Тази стена ще подобри ланд-

шафтната инфраструктура в та-
зи част на язовира и ще се по-
стигане по-добро опазване на
околната среда.
Успоредно с нея се работи и

е осигурено финансиране от
АПИ за ремонт на входната път-
на артерия към града. През по-
следните години се променя
свързаността на Девин с въ-
трешността на страната. До
края на годината приключва ре-
монтът на пътя Михалково -
Кричим, който се разширява и
укрепва, с което ще се облекчи
туристическият трафик към
района. Пред старт е ремонтът
и на другия основен път за об-
щината Девин - с. Стойките, в
посока Смолян.
Осигурено е финансиране на

ремонта и рехабилитацията на
пътя до Лисичево, който ще
осигури по-бърз, лесен и безо-
пасен начин за посещение на
красивите местности там и ще
даде допълнителен тласък на
туристическия поток.
- Само на туризъм ли залага

бъдещето си община Девин?
- Основното направление за

развитие при нас остава туриз-
мът. Съпътстващи са дърводо-
бив, дървопреработка и някои
други дребни производства, ка-

то ще продължим да държим те
да не замърсяват околната сре-
да. Добрите условия, които има-
ме - климат, въздух и вода, в
момента са екологично чисти и
ние нямаме интерес да бъдат
замърсени от някакво производ-
ство. Туризмът е фаворит, но

стотици наши
съграждани се
препитават в малкия
и средния бизнес

и работата на администрацията
е да не го спъва, а да го подпо-
мага. Нека не забравяме, че тук
са разположени три от водещи-
те бутилиращи компании в стра-
ната - “Девин”, “Михалково” и
“Балдаран”, в които работят над
600 души. Водата, бутилирана в
Девин, стои на всяка българска
трапеза, изнася се и в чужбина.
Пред старт е още една фабри-

ка за бутилиране на натурална
изворна вода в село Осиково.
- Какво още бе направено в

общината през мандата и
свършеното дава ли ви осно-
вание да поискате отново до-
верието на хората?
- Девин стана по-добро място

за живот и труд, с по-благо-
приятни условия за инвестиции.
С екипа ми положихме усилия
за промяна на облика както на
Девин, така и на селищата от
общината чрез реализация на
редица проекти. Общата стой-
ност на инвестициите в община-
та надхвърлят 30 млн. лв. в ин-
фраструктурни обекти, вътреш-
ни улици, във водопроводна
мрежа в града и селата, в со-
циалната сфера, в образовател-
ната инфраструктура, в област-
та на културата и спорта.
Осигурено е финансиране и

парите са в сметката на общи-
ната за ремонт на централната
градска част и тя ще бъде на-
пълно обновена с 1,8 млн. лв.
Това включва подмяна на цяла-
та настилка, изграждане на ша-
драван с историческа статуя в

него, водни каскади със свете-
щи и звукови ефекти. Т.е. с тази
инвестиция целим да направим
центъра на града по-атрактивен
и да покажем на гостите, че Де-
вин е древен град, а понастоя-
щем е градът на минералните
води.
Домът на културата също ця-

лостно ще промени облика си.
Там са предвидени дейности по
топлоизолация, ремонт на по-
крива, подмяна на дограмата и
топлинната инсталация, като от-
оплението ще бъде на метан.
Ще бъде монтирана и фотовол-
таична система. Започнатите
обекти са десетки на територия-
та на цялата община.

Един мандат на
кмет никога не
стига да се решат
толкова проблеми,

много от които чакат от 20 г.
- Притеснява ли ви емигра-

цията и какво прави община-
та за задържане на младите
хора?
- Проблемът с емиграцията в

града не е толкова изявен, от-
колкото в някои от селата, къ-
дето са останали предимно въз-
растни хора. Миграцията обаче
засяга всички нас. Сега се усе-
ща липсата на кадри. Има рабо-
тодатели, които търсят работни-
ци на различни позиции. Се-
риозно се чувства недостигът на
работна ръка при големи инфра-
структурни обекти.
Ролята на общината е да съ-

здаде добри условия за живот
на младите. Ремонтирали сме
всички училища и детски гради-
ни. Правим детски и спортни
площадки. Привличаме инвести-
ции, спомагащи развитието на
туризма. Но за да бъде спрян
отливът на млади хора от общи-
ната, е необходимо да има по-
вече инициативи от самите хора
за дребен и среден бизнес, а
общината ще ги подкрепи спо-
ред правомощията си.

повече надеждаповече надеждаповече надеждаповече надеждаповече надеждаповече надеждаповече надеждаповече надеждаповече надеждаповече надежда
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Съборите на Рожен
се провеждат

Десетки участваха в разпъването на огромното зна-
ме на ливадите на Рожен в четвъртък. Сред тях бяха
боксьорът Тервел Пулев, биатлонистката Екатерина
Дафовска, сноубордистът Радослав Янков, Крум До-
нчев -автомобиленспорт,ЕлицаЯнкова -борба,Павел
Лефтеров - автомобилен спорт, и др. Знамето е дълго
320 м, тежи над 500 кг и са използвани са 20 км конци.

по идея на
свещеник

Първият организиран събор на Ро-
женските поляни се е състоял на 28
юли 1898 г. по идея на свещеник Ан-
гел Инджов. Преди него са се провеж-
дали 4 празника до 4-те параклиса в
района през периода от 28 юли до 9
август. Свещеникът, който служел в
близкото село Соколовци, съдействал
пред властта за провеждането на пър-
вия общ събор с начало 27 юли.
По онова време съборът е имал и

политическо значение, защото точно
на Рожен е минавала границата до
1912 г. Както е известно, след 1878 г.
Санстефанският мирен договор оставя
Родопите в рамките на Османската
империя и затова е било значимо съ-
битие, когато

родовете от двете страни
на границата се събирали

в определен ден на Роженските поля-
ни.
Ангел Инджов, известен като Коми-

тата, е роден в с. Славейно. Останал
сирак от малък, работил като зидар и
през 1895 г. е ръкоположен за свеще-
ник в Цариград. Служил в църквите в
Соколовци, Златоград, Петково и род-
ното си село. Заради комитска дей-
ност получил 15 г. затвор, но след 2 г.
е амнистиран и се връща по родните
си планини. През 2006 г. на един от
съборите свещеникът бе почетен с ба-
релеф на Рожен.
След освобождението на Родопите

съборът не губи своето значение, до-
ри традицията се засилва и добива
още по-голям смисъл за родопчани,
които идват и от по-далечните сели-
ща.
В периода от 60-те до края на 70-те

години на миналия век съборите при-
добиват ново съдържание – а именно
за съхраняване и популяризиране на
родопското фолклорно богатство.
Правят се по 4 сцени, участват фол-
клорни групи от целия регион.
На 15 и 16 август 1981 г. съборът

надпяване е посветен на 1300-годиш-
нината от основаването на българска-
та държава. На 4 естради тогава учас-
тват повече от 3000 самодейци. За
първи път има и детска естрада
“Единство, творчество, красота”.

Две години преди настъпването на
демокрацията е под наслов “Род до
род, песен до песен”.

През 1993 г. се провежда
първият национален
фолклорен събор,

а през 1998 г. се чества 100-годишният
юбилей на роженските събори. Пока-
нени са и участват състави и индиви-
дуални народни изпълнители от ця-
лата страна. Представени са и раз-
нообразието и невероятно богатото
наследство на цяла България. През
2000 г. съборът има амбицията да е
домакин на всички българи по целия
свят. Шест години по-късно държава-
та отпуска средства и той се провеж-
да като своеобразен преглед на чи-
талищното дело по повод на 150-го-
дишнината от основаването на пър-
вото българско читалище.
Следва 9-годишно прекъсване, ко-

гато община Смолян чрез публично-
частно партньорство провежда съби-
тието като събор на народното твор-
чество и животновъдството.

Тази година се очакват
над 3500 изпълнители

от всички краища на България. На 4-те
сцени ще се представят 113 певчески
и инструментални групи, 107 индиви-
дуални изпълнители, 56 танцови съ-
става и 15 групи за народни обичаи.
121 са читалищата от цялата стра-

на, които ще покажат как съхраняват
автентичния българския фолклор. За
първи път в конкурсната надпревара
ще се включат 5 фолклорни групи на
бесарабски българи от Украйна.
На 20 юли в рамките на тазгодиш-

ния национален фолклорен събор
“Рожен” ще има и конкурс за автен-
тична женска, мъжка и детска носия.
Роженските поляни вече са украсени
с внушителен трибагреник от над
7000 кв. м.
Кулминацията на изявите се очаква

да бъде в събота, 20 юли, когато е
родопската вечер и на сцената ще се
качат Валя Балканска, ансамбъл “Ро-
допа”, “100 каба гайди” и други мест-
ни изпълнители.

ВАЛЕНТИН ХАДЖИЕВ

Тази година се очакват над 3500
изпълнители - на 4 сцени ще се
представят 113 инструментални и
певчески групи, 107 индивидуални
изпълнители, 56 танцови състава

ПРИВЕТСТВИЕ ОТ ОБЛАСТНИЯ
УПРАВИТЕЛ НА СМОЛЯН
НЕДЯЛКО СЛАВОВ
ПО СЛУЧАЙ СЪБОРА НА
НАРОДНОТО ТВОРЧЕСТВО
И ЖИВОТНОВЪДСТВОТО
“РОЖЕН 2019”

УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,
ОРГАНИЗАТОРИ И ГОСТИ,

От 19 до 21 юли тази година Рожен
ще олицетворява България, съчетавай-
ки магията на Родопа планина с талан-
та, сръчността и духа на българския
народ!
Хиляди деца и възрастни ще се над-

пяват и надиграват не само на издигна-
тите четири сцени, звукът на българ-
ските песни и танци, родопските гайди
ще изпълват тишината на планината на
фона на

българския трибагреник, който така
естествено се слива с гората и тревата

и придава още по-силен магнетизъм на величествената Родопа.
Пъстротата на фолклорните изпълнения, народните веселби и състеза-

ния, етнографските и музейните експозиции, майсторските произведения
на традиционните български занаяти, чистопородните животни, екологич-
ночистата фермерска продукция, националната кухня – цялото това духов-
но богатство на нашия вековен народ ще ни сплоти и изпълни с родолю-
бие и национална гордост.
Изключително ме радва фактът, че с всяко свое следващо издание Ро-

женският събор се обогатява с нови изпълнители и нови творчески еле-
менти. Тази година

за първи път ще участват фолклорни
групи на бесарабски българи от Украйна

и това е прекрасен израз на родолюбие и съхранение на българските ко-
рени у сънародниците ни в чужбина.
Включването на конкурса за народни носии не само придава допълнително

разнообразие, но и надгражда тематично мероприятието, защото българска-
та шевица, бродериите, цветовете, естествените материали, майсторската
ръчна изработка превръщат народната носия в своеобразно произведение на
изкуството, отличаващо уникалността на всеки регион в България.

Пожелавам ви да изживеете неповторими емоции и да се заредите с
много положителна енергия в дните на събора!
И нека този дух, тази сила на единение, на чувство за принадлежност

към род и родина никога не ви напускат в която и точка на света да се
намирате!

НЕДЯЛКОСЛАВОВ


