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ДИМИТРОВГРАД
Димитровград е

създаден по уни-
кален начин. За-

служава си да се
види централната

градска част.
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Ново кръгово движение
улеснява достъпа
до индустриалната зона

Кметът Иво Димов:

� Строежът започва в края
на лятото, струва над 500 хил. лв.
� Ще се облекчи трафикът към Хасково и Гърция

ДЕЛЯН АВРАМОВ

Строежътнакръговото дви-
жениепопътямеждуДими-
тровград и Хасково ще за-

почне след края на летния сезон.
ТовасъобщикметътИвоДимов.
В района има индустриална зона
с 3 нови завода и фабрика.
“Процедурата по оформяне-

то на цялата документация при-
ключи. Национален експертен
съвет вече одобри проекта.
Строителноторазрешениееиз-
дадено.Следприключванетона
летниятуристическисезонина-
маляването на трафика от и за
Гърция ще започнат строител-
но-ремонтните дейности”, каза
Димов.
Той допълни, че срокът за из-

пълнение е 3месеца. “След реа-
лизирането на този проект ще

се улесни достъпът до произ-
водствените мощности в райо-
на. Ще се намали и рискът от
тежки катастрофи”, добави
кметът на Димитровград.
През октомврим.г. правител-

ството одобри финансирането
на кръгово кръстовище на ре-
публиканскипът1-5Димитров-
град - Хасково.Отпуснатата су-
ма е 578 328,48 лв. Парите са от
бюджетанаМинистерствотона
икономиката и Агенция “Път-
на инфраструктура”.
Изграждането се прави, за да

се улесни достъпът до новата

индустриална зона, а също и за
да се облекчи движението. Ин-
фраструктурата ще бъде соб-
ственост на Агенция “Пътна
инфраструктура” и ще се по-
лзва от всички преминаващи, в
товачислоиотпредприятиятав
района, техните служители, до-
ставчици и клиенти.
Изграждането на предвиде-

ната инфраструктура ще спо-
собства за увеличаване на тем-
панаразвитиенапроизводстве-
ната дейност и в съседните ин-
дустриални имоти в общините
Димитровград и Хасково.

Инвеститори
вляха

180 млн.
лева в

Димитровград
� Интервю четете на II стр.

LED осветление
ще спестява
над 100 000 лв.
Подменят 2760лампи, система занаблюдениещепредотвратя-

ва авариите � Още на III стр.
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Инвеститори вляха
180 млн. лв. в Димитровград

Кметът
Иво Димов:

ДЕЛЯН АВРАМОВ

� Създадохме работни места за 3200 души
� Движим европроекти за над 35 млн. лв.,
но не е важна само сумата, а ефектът от тях
� Градът ни е създаден по уникален начин
с непонятен за съвремието ни бригадирски
труд, популяризираме историята му
� Светилището на нимфите и Афродита
е посетено от 10 000 туристи

Иво Димов е кмет на
община Димитровград
от 2011 г. Заместник-

председател на
Националното сдру-
жение на общините

- Г-н Димов, за 4 г. Дими-
тровград привлече много ин-
веститори, което предизвика
благородната завист на
областния център Хасково.
Как се получи?
- Тези инвестиции са в полза

и на целия регион. Много от хо-
рата, които започнаха работа в
новите производства, са от Ха-
сково. Да се привлекат инвести-
ции, е труден процес. Изискват
се много усилия и желание. С
екипа ми

винаги сме се старали
да покажем на
потенциалните
инвеститори, че сме
партньори
в това, което започват да

правят, а не сухи администрато-
ри. Нужни са експедитивност,
адекватност и бърза реакция
при решаването на проблемите.
Това са основни фактори, които
отключват необходимото дове-
рие към общината.
Разбира се, от значение е и

инфраструктурата. През послед-
ните години влагаме много уси-
лия, за да я подобрим. Пускане-
то на магистрала “Марица” съ-
що е сред катализаторите на
тези процеси. Не на последно
място е и приетият от община
Димитровград нов Общ устрой-
ствен план. Съгласно този план
териториите за индустриално
ползване са увеличени от 580
хектара на 1120. За промяната
на предназначението на земята
създадохме много добри усло-
вия в подкрепа на плановете на
инвеститорите, а това даде от-
ражение върху техните намере-
ния.
- Колко пари влязоха през

втория ви мандат в община-
та?
- В края на тази година инве-

стициите в новата индустриална
зона край пътя за Хасково ще
достигнат 180 млн. лв. Ангажи-
раността на човешкия фактор –
тоест създадените работни ме-
ста, са за над 3200 души. Те са
заети не само в производство, а
и в търговия и транспорт. Тук
трябва да отчетем факта, че но-
вите производствени мощности
акумулират около себе си доста
фирми, които се занимават с ло-
гистика, транспорт, храна и т.н.

Тази нова индустриална
зона в общината ни
дава тласък за
развитието на целия
район
Надявам се, че ползите от

случилото се ще дадат своя ре-
зултат в следващите няколко
години.
- А от европейски проекти?
- Когато говорим за финансо-

вата полза от европейски
проекти, не трябва да се смята
нетната сума на вложените
средства, а по-скоро ефектът от
тези средства и до каква доба-
вена стойност ще доведат те.
Винаги с администрацията ми
се стремим да има ползи за об-
ществото.
Средствата и спечелените

проекти са по различни опера-
тивни програми - ОП “Региони в
растеж”, ОП “Околна среда”,
ОП “Развитие на човешките ре-
сурси” и, разбира се, трансгра-
ничните и транснационални
програми. Общата им стойност
е над 35 млн. лева. Ще акценти-
рам върху един, който ще за-
почне да се изпълнява от тази
есен. Той е свързан с подобря-
ване качеството на атмосфер-
ния въздух. Стойността му е 7,5
млн. лв. и

ще даде възможност на
над 2500 домакинства
да подменят печките си
на дърва и въглища
с алтернативни начини на ото-

пление. Става въпрос за ото-
пление на газ, ток или пелети.
Друг проект с по-висок бю-

джет, който реално започваме
да изпълняваме от тази есен, е
“Смарт Мед”. Той е на стойност
близо 1,5 млн. лв. До края на
годината очакваме да стартират
и други два проекта – част от
инвестиционната ни програма
по ОП “Региони в растеж”. Еди-
ният е свързан с обновяването
на сградата на Драматичния
театър “Апостол Карамитев” за
близо 2,5 млн. лв. Другият е ре-
ставрация и ремонт на Културен
дом “Химик” с прилежащите

площи. Стойността е близо 3,7
млн. лв.
Тук е мястото да благодаря на

екипа, с който работя. Колегите
в местната администрация по-
лагат много труд, който не се
вижда, докато се стигне до ус-
пешна реализация.
- Случиха се и инфраструк-

турни проекти, доволен ли сте
от свършеното и предстоят ли
нови?
- Доволен съм, че успяхме да

изпълним планираното дотук.
Бяха ремонтирани дворовете и
сградите на шестте големи учи-
лища в града. В тях се обучават
75 процента от децата. Това
стана, след като приключихме
процеса по обновяването на
детските градини.

Много важни бяха
ремонтите на спортната
зала “Младост”, на
зеленчуковия пазар, на
детски площадки
и улици. В момента тече дъл-

го чаканата рехабилитация на
пътя Чирпан – Симеоновград,
който минава през 3 квартала
на града и през 3 села в общи-
ната ни. Пътят наистина има-
ше крещяща нужда от ремонт.
Разбирам и недоволството на
хората от по-крайните кварта-
ли, тъй като там има много
какво да се работи по подоб-
ряването на инфраструктурата.
Надявам се в следващите го-
дини да успеем да отговорим
на очакванията на жителите
им.
- Освен посетители на про-

чутия Неделен пазар, прави
впечатление, че идват и по-
вече туристи в последните
години. Има ли рецепта за
привличането им?
- В последните няколко годи-

ни популяризираме историята
на Димитровград.

Градът ни е създаден по уни-
кален начин, с непонятен за съ-
времието ни бригадирски труд.
Централната градска част е мя-
сто, което заслужава да се види
от гостите на града. Създадени-
ят ретроапартамент предизвика
огромен интерес. Дори предста-
вители на туроператорски ком-
пании ми звънят и питат има ли
възможност да се настаняват
туристи за нощувки.
Димитровград е разположен

върху място с хилядолетна исто-
рия. На наша територия е един-
ственият запазен Нимфеум в
България - Светилище на ним-
фите и Афродита край село Кас-
наково.

Всяка година общината
ни отделя собствен
ресурс и с помощта на
Министерството на
културата се провеждат
археологически
разкопки
След геофизично проучване

и заснемане бяха открити уни-
кални находки. Сред най-цен-
ните са статуята на богинята
Изида и глава на Сатир, един-
ствени в страната. Подобни
изображения на египетската
богиня са притежание на све-
товни музеи. За година Свети-
лището на нимфите и Афроди-
та е посетено от 10 хиляди ту-
ристи.
- Единодушно местната

структура на ГЕРБ ви номи-
нира за трети мандат, ще се
кандидатирате ли?
- Това е огромна отговорност

и трудно решение, защото вдиг-
нахме доста високо летвата. Яс-
но осъзнавам, че не бива да па-
даме под постигнатото ниво.
Сигурен съм, че има още много
какво да направим с екипа ми,
за да продължим да развиваме
Димитровград.



ДЕЛЯН АВРАМОВ

Голямо дарение на нова,
много ценна православ-

на литература получи ди-
митровградската библио-
тека “Пеньо Пенев”. Това
стана с помощта на отец
Владимир Дойчев и съпру-
гата му Милена.
Отец Владимир служи в

столичния храм “Св.
Наум”. Неотдавна той по-
сетил библиотеката в род-
ния град на съпругата си -
Димитровград. Когато се
срещнал с главния би-
блиотекар Валентина Тер-
зиева, научил, че въпреки
желанието на екипа фон-
дът от православна книж-
нина е сравнително беден.
Това провокирало столич-
ния свещеник да призове
в социалната мрежа свои-
те приятели да дарят по-
добни творби.
За кратко време се съ-

брали близо 300 книги,
част от които са дарение
от издателства, а други -
от миряни в цялата стра-
на.
“Продължават да при-

стигат книги от различни
краища на България, за
което сърдечно благодарим”, казаха
Милена и Владимир Дойчеви.
За читателите вече е уреден и спе-

циален православен кът, който отец
Владимир определи като духовна
сладкарница за всички жители и го-
сти на града.
“Сега фондът е богат”, коментира

Валентина Терзиева. Тя подчерта, че
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Ново LED
осветление
спестява над
100 хил. лв.

ДЕЛЯН АВРАМОВ ственото обсъждане.
Възложението обхва-

щаподмянанаосветител-
ни тела с енергоспестява-
щи,таблазауправлениеи
въвеждане на монито-
рингова система за следе-
не и управление на улич-
нотоосветление.Очаква-
нията на местната власт
са след обновяването с
LEDлампигодишнодасе
икономисват128867лева.
Със спестените сред-

стваобщинатапланирада
покриватекущитевноски
поцелевиякредит.Тойбе
теглен след решение на
общинския съвет преди 2
години.
Прогнозната стойност

на възложената поръчка
възлиза за 821 000 лева
без ДДС. Сметките по-
казват, че за да се постиг-
не положителен финан-
совефект,енужнаподмя-
ната на 2759 осветителни
тела с последна генера-
цияLEDлампи.Паралел-
но с това сепредвижда за-
мяна на 95 табла за улич-
ноосветление.Такащесе
елиминира и възмож-
ността закражбана елек-
трическа енергия, комен-
тираха от кметството.
Ще се упражнява по-

ефективен контрол върху
мрежата, като своевре-
менно се реагира при въз-
никнали аварии.

Подменят 2760
лампи, система
за наблюдение

ще предотвратява
аварии

Обединение от Плов-
див и София ще подменя
уличното осветление в
Димитровград с енергос-
пестяващо. Изборът бе
направен в процедура по
пряко договаряне. “Енер-
джи-Ка-Инос” ще реали-
зира проекта.
Изборътнаизпълнител

стана 2 години след обще-

Майстори грънчари помагаха на децата.

ДЕЛЯН АВРАМОВ

Сателиета “Глина”
и “Рамка за спо-

мени” Дневният
център за деца с
увреждания в Ди-
митровград отбеля-
за своята 15-годишнина. В работилницата на открито,
която бе в лятната читалня на Градската библиотека
“Пеньо Пенев”, деца от центъра и от школите на Мла-
дежкия дом заедно изаботваха от естествени мате-
риали рамки за снимки и керамични сувенири. 31 са в
момента децата с увреждания, които посещават цен-
търа.
Бе показана и фотоизложба, запечатала моменти от

15-годишната работа на центъра. Изключително емо-
ционално за възпитаниците му беше следващото съ-
битие - “На пикник при конете” в димитровградската
конна база “Апачи”.

Артателие за
специалните
деца на града

Поръчката за ново
осветление на

Димитровград е
за над 820 000 лв.

СНИМКА: АВТОРЪТКорабна фиеста
на площад “Поезия”
ДЕЛЯН АВРАМОВ

Корабна фиеста на пло-
щад “Поезия” бе една от
многото атракции за деня
на Димитровград. Кулми-
нацията на празника е
днес, но многобройните
изяви продължават вече
цяла седмица.
Много жители и гости на

града се събраха да гледат
демонстрации на Клуба по

корабомоделен спорт към
Дневния младежки център.
Участниците показаха май-
сторство, като пуснаха във
водата на шадравана раз-
лични корабни модели.
Момчетата показаха и

своите спечелени медали и
награди.
Клубът е с традиции в

Димитровград и продължа-
ва да се развива успешно.

Тикви гиганти
показаха на събор
ДЕЛЯН АВРАМОВ

Огромни тикви ци-
гулки бяха сред атрак-
циите на тазгодишния
събор “Дарове на при-
родата” в димитров-
градското с. Крум.
Тиква с дължина ме-

тър, тежка над 20 кг,
отгледала Златка Ди-
митрова от съседното
с. Сталево. Бяха пока-
зани и други гигант-
ски зеленчуци и пло-
дове, произведени в
региона.
“Всичко е вкусно,

защото е домашно
произведено”, споде-
лиха участниците в
традиционния праз-
ник, който се провеж-
да за 13-и път.
Освен типичните за-

рзавати - чушки, дома-
ти, патладжани, гостите
нафолклорния празник
се насладиха на кули-
нарните творения на
местните майстори.
Имаше домашни - пити
и хлябове, а също и ха-
рактерните за село
Крумблагабаницаири-
ба плакия.

Отец Владимир Дойчев
и съпругата му Милена

обогатиха фонда
на библиотеката.

Свещеник дари 300
православни книги
на библиотеката

с това дарение димитровградската
библиотека вече се нарежда сред го-
лемите центрове на православна ли-
тература в Южна България.
Дарителската акция е постоянна и

всеки, който иска да се включи, мо-
же да го направи, като изпрати книга
на адреса на библиотеката в Дими-
тровград.

Златка Димитрова
от с. Сталево

отгледала
гигантска тиква.


