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Кметът Тодор Попов:

Бизнесът
вече работи,
планира нови
инвестиции
“Бизнесът в Пазар-

джик се отърси от кри-
зата, всички предприя-
тия в общината частич-
но или изцяло възобнови-
ха дейността си”, доволен
е кметът Тодор Попов.
Пазарите за селско-

стопанска продукция и
стоковите борси работят
вече на пълни обороти.
Няколкото машино-
строителни завода, кои-
то са на трисменен ре-
жим, не са спирали
производствата си в из-
вънредното положение.
Според кмета на фона

на епидемията строител-
ството на нови жилищни
сгради и ремонтните
дейности по реновиране
на околовръстния път,
както и на инфрастукту-
рата в града също не са
спирали.
“Вече се говори за но-

ви инвестиции, обучение
на кадри и разкриване
на нови работни места
от най-големите работо-
датели в района”, допъл-
ни Попов.
Лекото смущение в

пазара на труда в пър-
вия месец на епидемия-
та било преодоляно и

ЛЮБО ИЛКОВ

� Кризата около коронавируса
е почти преодоляна - усеща
се дори недостиг на кадри,
има и незаети работни места

стиции, практически не
са спирали дейността
си. Четири от тях са дис-
лоцирани и развити на
входна и изхода към Со-
фия, Пловдив, Велинград
и Пещера. Това позволи
максимално да бъдат из-
ползвани пътната инфра-
структура и стратегиче-
ското положение на Па-
зарджик - непосредстве-
на близост и бърза връз-
ка до магистрала
“Тракия”, наличието на
товарна жп гара и изця-
ло модернизирани жп
трасета, близост до
пловдивското и софий-
ското летище.
Тодор Попов обясни,

че общинската админи-
страция е опростила
процедурата и достъпа до
привлекателни терени.

� Интервю с
кмета на 20-а стр.

сега вече има недостиг
на кадри и незаети ра-
ботни места.
Обособените в Пазар-

джик икономически зо-
ни, които са и привлека-
телен център за инве-

Площад “Съединение” и Часовниковата кула,
построена преди близо 3 века, са символите

на Пазарджик. СНИМКА: ЛЮБОМИР ИЛКОВ
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След месец смущение
заради кризата в общината
има недостиг на кадри
и незаети работни места

Кметът
Тодор
Попов:

та и министерството на образо-
ванието.
- Общината има големи

проекти, свързани с екология-
та, как ги изпълнявате?
- Да, имаме два проекта, които

започнахме и се надявам успеш-
но да приключат. Първият е из-
граждане на компостиращата и
сепарираща инсталация на гра-
да. Тя трябва да бъде готова в
края на октомври и ще позволи
да сепарираме отпадъците, като
по този начин с около 20% ще
намалим натоварването на депо-
то. Това е важно, защото така
ще удължим използването му.
По втория проект - рекултива-

цията на старото сметище, вече
интензивно се работи и до сре-
дата на следващата година тряб-
ва да приключи. До края на го-
дината ще презентирам и

инвестиционно
намерение за
изграждане на 2 или 3
когенериращи системи

за изгаряне на отпадъци и произ-
водство на енергия.
Не на последно място, работим

по проектиране на западния око-
ловръстен път на Пазарджик.
Имам уверението на премиера
Бойко Борисов, че се мисли за
изграждането, като започне в
началото на следващата година.
Нещо, което е изключително
важно за нашия град. Работим и
по проекта за изграждане на но-
во улично осветление, като очак-
ваме той да бъде одобрен.
- През тази година Пазар-

джик е Европейски град на
спорта. Епидемията обаче по-
пречи на планираните прояви,
може ли някои от тях да бъдат
изпълнени?
- За съжаление, така се полу-

чи. Ще направим усилия някои
от събитията да се случат до
края на годината.

Надявам се
Христо Стоичков да
дойде в Пазарджик

и да си презентира книгата. Но
по отношение на спорта - катего-
рично продължаваме с двата ни
представителни клуба по волей-
бол и футбол. Във волейболния
“Хебър” правим новата селекция,
като ще се опитаме да запазим
по-голямата част от миналого-
дишния отбор и ще привлечем
няколко нови силни попълнения.
Във футбола нашата цел е да си
останем в “Б” група и през след-
ващия сезон. Там ще залагаме
на нашите момчета от школата.
Като цяло категорично искам да
заявя, че и двата отбора ще си
получават финансирането, както
и подпомагането на всички оста-
нали спортни клубове.
- Празникът на Пазарджик

няма как да се проведе по
обичайния начин. Ще има ли
все пак някакви прояви?
- На празника ще пострадат

най-много концертните меро-
приятия. Няма как да опазим хо-
рата, ако се проведат. Но ще има
литургия и литийно шествие до
центъра на града при спазване на
правилата. Ще поздравим децата
рожденици,авечертащеимазаря.

- Г-н Попов, във време на
епидемия от коронавирус и
прогнози за икономическа
криза какво е икономическо-
то състояние на Пазарджик?
- Община Пазарджик е в ста-

билно състояние. Като гледам
морфологията на бизнеса в гра-
да и мерките, които се вземат
заради пандемията, пострада-
лите от тази изолация са срав-
нително малко.

Бизнесът тук основно
е свързан със селско
стопанство,

с преработката на плодовe и зе-
ленчуци, машиностроене, лека
промишленост. Моите наблюде-
ния на пазара на труда и въобще
като цяло са, че в голяма степен
при нас бизнесите подходиха
много отговорно. Някои от тях
пуснаха служителите си в отпуск,
платен или неплатен, но като ця-
ло хората се справиха и вече се
връщатнаработнитесиместа.Раз-
бира се, стъпвам и на статистиката
на Бюрото по труда, където беше
отразено едно смущение в пър-
вия месец на епидемията, но се-
га вече има недостиг на кадри и
има доста незаети работни места.
Смятам, че ако нещата про-

дължат по същия начин устойчи-
во, лека-полека се връщаме към
нормалния начин на живот и
нормално функциониране на пу-
бличните и частните системи.
ТакачеспециалнозаПазарджик

епидемиятанямадасеотразидра-
матично чисто икономически.
- Във финансов план има ли

притеснителни тенденции за
бюджета на общината, които
могат да застрашат нормално-
то є функциониране?
- Мога да говоря към дата 31

март, докогато имаме обобщени
данни. Те показват, че приходите
са с 6-7% по-малко. Това не е
драматично и силно се надявам,

като се успокоят нещата, хората
и фирмите да започнат да си пла-
щат налозите. Сигурен съм, че ще
го направят - в Пазарджик хората
са отговорни и дисциплинирани.
Надявам се нещата да вървят

към добро и до края на лятото
всичко да се нормализира. Не
очаквам проблеми за бюджета
на общината, но ще бъда по-ка-
тегоричен, като видя резултатите
от първото шестмесечие. Общо
казано, сигурно ще има някакво
неизпълнение на параметрите,
но се надявам да не е в такива
размери, което да подложи на
риск функционирането на пу-
бличните системи. За мен е важно
да съхраним това, което имаме.

Обикновено по време
на криза най-много
страдат културата
и спортът

- нашите оркестри и ансамбли,
спортните клубове. Ще направим
необходимото да бъдат обезпе-

чени, защото това е изключител-
но важно. Разбира се, обезпече-
ни са и всички разходи, свързани
с чистота, осветление, заплати,
поддържане на зелените системи
и др. Надявам се, да няма нещо
по-драматично от случващото се
домомента и да се стигне домного
по-големисътресениянабюджета.
- В програмата на общината

има редица инфраструктурни
проекти. Как върви тяхното из-
пълнение?
- В началото на годината никой

не е предполагал, че ще се сблъ-
скаме с такова предизвикател-
ство, но независимо от това ви-
наги съм изповядвал философия-
та от предишната криза от 2008-
2010 г., че трябвадасеинвестирав
инфраструктура и да има заетост,
когато времената са трудни.
Това създава, първо, добра фи-

зическа среда, второ - работа, и
трето - инвестициите отиват в
местни фирми. Така че в този
кризисен период, през тази и
следващата година смятам да
направим същото като при пред-
ишната криза. През 2020-а виж-
дате, че работим по околовръст-
ния път и подхода от София в
партньорство с държавата. Много
благодаря за това.
Очаквам до края на юни да бъ-

дат завършени. Ще ги открием
заедно с реновирания път до ад-
министративната ни граница с
Пловдив, като трасето е около 21
км. В момента работим и по зо-
ната на здравето - до края на
месеца ще е готова. Тогава за-
почваме и реновиране на малки
блокове по програма “Региони в
растеж”. Предстои избор на из-
пълнител за изграждане на нова
спортна зала, която ще бъде в
двора на спортното училище. Ин-
вестицията ще е в размер на 1,5
млн. лева, осигурени от община-

ЛЮБОМИР ИЛКОВ

� Когато времената са трудни,
трябва да се инвестира в
инфраструктура и да има заетост
� В Пазарджик хората са отговорни
и дисциплинирани. Надявам се до края
на лятото всичко да се нормализира

Днес, в деня на светите
равноапостоли Кон-

стантин и Елена, когато
камбаните огласят Пазар-
джик, сме поставени и
пред голямо предизвика-
телство - пред необходи-
мостта да преодоляваме
изключително важни по-
следствия за нас, за деца-
та ни, за семействата ни,
за града и общностите, в
които живеем и работим.
Скъпи съграждани,
Красивият ни дълголе-

тен град, преодолявал не
една трудност през годи-
ните, гордо изправен на
брега на Марица, отново

ще устои.
И това ще е благодаре-

ние на хората, които жи-
веят тук. Жителите на
Пазарджик са силни и гор-
ди! Те носят памет за до-
стойни и борбени българи,
като онези първи търгов-
ци, заселили се на брега на
реката с надежда за по-до-
бър живот. Като нашите
първи интелектуалци, за-
палили огъня на просвеще-
нието и отстоявали на-
ционалните ни ценности и
свободи, като творците
ни, записани със златни
букви в националното ду-
ховно богатство на Бълга-

рия.
Затова, няма как днес

отново да не погледнем с
оптимизъм в бъдещето.
Сигурен съм, че доброто
предстои, че с доброта и
съпричастност ще си вър-
нем това, което ни прави
щастливи - здрав, пълноце-
нен, изпълнен с усмивки
живот!
Да ни закрилят светите

равноапостоли Елена и
Константин!
Честит празник, Пазар-

джик!
ТОДОР ПОПОВ,
кмет на община

Пазарджик



ЕСТАРТ ПАЗАРДЖИК 21ЧЕТВЪРТЪК, 21 МАЙ 2020 Г.

Свързват паркове в
уникален комплекс
за отдих и спорт

По новите спортни
и атракциони пло-
щадки на зоната

на здравето се ра-
боти усилено.
СНИМКА: АВТОРЪТ

ЛЮБО ИЛКОВ

Ще има и
три игрища
за баскетбол,
волейбол
и тенис

Усилено се работи в зо-
ната на здравето в Пазар-
джик, която ще е част от
уникален комплекс заед-
носпаркостров“Свобода”
ипарк“Писковец”заотдих
и спорт на жителите на
града. Идеята за създава-
не на комплекса и двига-
тел на цялостното му из-
пълнение е кметът Тодор
Попов.
Това стана възможно,

след като новият пешехо-
денмостнадединияотръ-
кавитенарекаМарицаве-
чееготовисвързвазоната
на здравето с най-голямо-
топространствозаотдихи
спорт в града - известния
вече в цялата страна парк
острова.
Отнегоподигатанавто-

рия ръкав на реката ще
тръгватвело-ипешеходна
алея, които ще стигат до
съседния парк “Писковец”
и намиращите се там те-
нис кортове. За да не пре-
минават през едно от най-
натоварените кръстови-
ща, двете нови алеи ще
преминаватчрезспециал-
ни естакади под основния
мост на рекаМарица и та-
ка няма да имат никакви
пресечни точни с автотра-
фика.
За да стане ефективна

част от комплекса, в мо-
мента в зоната на здавето
се изграждат голямо фут-
болно игрище, около кое-
тощебъде направенаша-
монена писта.
Отделно ще има и 3

игрища за баскетбол, во-
лейбол и тенис. Работи се
и по съблекални, които да
обслужват цялата зона.
Изграждасеилятнаамфи-
театрална сцена с пейки
запосетителизапублични
и културни събития.
Вюжнатачастназоната

на здравето ще бъде раз-
положена детска част за
забавления с люлки, пло-
щадкииспециалнисъоръ-
жения за забавления.

Предвидено е през
следващата година да бъ-
дат реновирани изцяло
градският плаж и покри-
тиятбасейн“Балона”,кои-
то също са част от зоната
на здравето. Заедно със
спортните съоръжения и
атракциите на парк остро-
ва и парк “Писковец” след
свързването им Пазар-
джик ще има най-големия
и съвременен комплекс в
страната за отдих и спорт,
разположен на огромна
площ.
Новите алеи и изграж-

данетонаатракциитеисъ-
оръженията в тази зона
ще бъдат завършени до
края на юни.

За половин година бяха подменени над 3500 кв. метра
тротоари пред и около блокови пространства.

Над 3500 кв. метра тротоари са обновени в Пазарджик
през последните 6 месеца. Основен ремонт е извър-

шен на предблокови и околоблокови пространства. В тези
зони са подменени ци-
ментовите бордюри,
тротоарните настилки,
оформени са алеи и
градинки.
Няколко улици на

града от началото на
годината са изцяло ре-
новирани, като е под-
менена и подземната
инфраструктура чрез изграждането на нови водопроводи.
Обособени са нови зелени площи и са посадени дърве-

та. Всички дейности са включени в капиталовата програ-
ма на тазгодишния бюджет на Пазарджик.
“Така изпълняваме заявените предизборни намерения,

от една страна, но от друга - държа да отбележа, че това
е нашата последователна политика за облагородяване на
градската среда. Хората вече забравиха колко много ули-
ци преасфалтирахме или цялостно реновирахме, колко
квартала и междублокови пространства ремонтирахме
през последните 12 години.
Разбира се, че не сме свършили всичко и продължава-

ме, защото Пазарджик и неговите жители заслужават по-
добра физическа среда”, коментира още кметът Тодор По-
пов.

Над 3500 кв.
метра тротоари
са обновени за
половин година

Новият пешеходен
мост над Марица,

които свързва
зоната на здраве-
то с парк остров

“Свобода”.

Пазарджик е град, пре-
ливащ от живот в

днешните дни на изпита-
ния.

Пословична е талант-
ливата вярност към гра-
да на неговите жители.

Те притежават сети-
ва за доброто, не ги на-
пуска светлата надежда

градът да стане още по-
привлекателен.

Да се живее в Пазар-
джик, е съдба - съдба за
завиждане!

Честит празник на Па-
зарджик!
ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ,

председател на
общинския съвет

Санират
нови 33
жилищни
сгради по
Оператив-
на про-
грама
“Региони
в ра-
стеж”.

ЛЮБО ПЕТРОВ

Най-късно до 10 юни в Пазарджик
започва санирането на 33 малки жи-
лищни сгради.
Договорите за
безвъзмездна
финансова по-
мощпопрогра-
ма “Региони в
растеж” са
подписани, с
което е гарантирано финансирането на
строително-монтажните работи за над 7
млн. лева.
Подписани са и договорите с изпъл-

нителите на санирането на 29 сгради,
като за останалите 4 ще бъде обявена
нова процедура, тъй като към момента
няма желаещи за изпълнението.
В тази връзка кметът Тодор Попов

уточни, че въпросните 4 сгради са
малки и поради това не представляват

интерес за строителите, но той лично
ще се обърне с молба към местни
строителни фирми да поемат работата
по тях, за да може да приключи сани-

рането на всич-
ки.
Строителните

дейностти ще
продължат два
месеца и в края
на август всички-
те 33 сгради

трябва да са готови.
Пазарджик реализира редица

проекти с европейски средства и обно-
вяването на малките жилищни сгради
ще е поредният с еврофинансиране. От-
делно от това градът е един от малкото в
страната, където по програмата за
“Енергийна ефективност” на правител-
ството бяха санирани над 40 жилищни
блока за над 48 млн. лева.

Санират 33 жилищни
сгради по програма
“Региони в растеж”



ЕСТАРТ ПАЗАРДЖИК

ПРАЗНИК НА ПАЗАРДЖИК
Свети равноапостоли Константин и Елена

ПРОГРАМА
9 ч - храм „Св. св. Константин и Елена“ 
Тържествена литургия, отслужена от Негово Високопреос-
вещенство Пловдивския митрополит Николай. Литийно 
шествие до пл. „Константин Величков“
10,30 ч -  пл. „Константин Величков“
Изпълнения на духов оркестър
11 ч -  пл. „Константин Величков“
Вдигане на флага на Пазарджик и молебен за здраве
11,30 ч -  пл. „Константин Величков“
Ритуал с новороденото и децата, родени на празника
22 ч -  Празнични илюминации

Всички мероприятия ще протичат при спазване на временните 
противоепидемични мерки. 
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Гората над село Црънча
става парк “Св. Георги
Победоносец”

ЛЮБО ИЛКОВ

Община Пазарджик ще започ-
не изграждането на парк в
гората над село Црънча,

след като народният представи-
тел Делян Пеевски дари сумата
от 700 хил. лв. Това стана чрез
фирмата му “Интръст” при условие,
че гората няма да бъде продавана.
Решението за продажбата на

почти 370 дка от горската терито-
рия беше взето от общинския съ-
вет на 29 април. Предложението
беше внесено в общинския съвет
с мотив, че имотът е неизползва-
ем - няма изградени пътища и до-
стъп за добив на дървесина, а за
да бъдат изградени, ще е скъпо и
освен това средствата от продаж-
бата ще влязат в общинската хаз-
на на Пазарджик.
На 6 май по време на военни

демонстрации на силите за спе-
циални операции на полигона
край Црънча в присъствието на
премиера Бойко Борисов жители
на селото поискаха продажбата
на гората да бъде спряна. По-къс-
но стана ясно, че това е провоки-
рало и решението за дарение от
депутата Пеевски.
След изразената воля за даре-

нието съветниците в Пазарджик
отмениха продажбата на гората с
пълно единодушие, а гласуването
беше поименно на извънредна
общинска сесия.
С пълно единодушие съветници-

те промениха и статута на гората,
като я преобразуваха от частна

общинска в публична общинска
като гаранция, че и вбъдеще тя
няма да може да бъде продадена.
Според волята на дарителя 350

хил. лв. ще бъдат за изграждане
на парк край селото, който ще но-
си името “Св. Георги Победоно-
сец”, а другите 350 хил. лв. - за
подпомагане на волейболния клуб
“Хебър” в Пазарджик.
“Благодаря на г-н Делян Пеев-

ски за жеста, който направи към
нас. С неговото решение гората
остава завинаги на Црънча, а
огромна сума пари ще бъде даре-
на на общината и спорта.
Оценяваме го както аз, така и

жителите на Црънча. Жестът на
Пеевски показва кой какъв човек
е. В Библията пише по делата ще
ги познаете.
Той извърши едно добро дело и

е най-големият дарител на общи-
на Пазарджик във връзка с бор-
бата с пандемията от коронавиру-
са. Сега прави нов жест към об-
щината. В тези трудни времена се
доказва кой какъв човек е. Благо-
даря на Пеевски и в личното си
качество”, заяви пред общинския
съвет кметът на Пазарджик Тодор
Попов.
Той обясни, че паркът ще бъде

изграден от общински фирми, ка-
то в основата му ще са поляните
над Црънча, където на Гергьовден
се провежда празникът на селото.
Тодор Попов посочи, че ще от-
прави молба до дарителя и ако тя
бъде одобрена, с част от сред-
ствата на дарението в училището
на селото ще бъде изградена
спортна инфраструктура и учебен
център, каквото е и желанието на
неговите жители.

Депутатът Делян Пеевски дари
700 хил. лв. на община Пазарджик.
Половината от тях ще бъдат
за новия парк, а другите
350 хил. - за волейболния “Хебър”

370 дка от гората над село Црънча ще се превърне в парк с дарение на депутата Делян Пеев-
ски (на малката снимка). СНИМКИ: АВТОРЪТ

Мачът на звездите в баскетбола
ще се играе в Пазарджик през 2021-а
В края на миналата година Па-

зарджик беше избран за “Евро-
пейски град на спорта 2020” от
Асоциацията на европейските
столици и градове на спорта
ACES Europe. Призът беше връ-
чен лично на кмета на общината
Тодор Попов на специална цере-
мония в Европейския парламент
в Брюксел от председателя на
асоциацията Джан Франческо
Лупатели.
“За нашия град е голяма чест

да бъде удостоен с тази титла.
Нека приемем физическата ак-
тивност и като личен пример”,
заяви кметът Попов. Заедно с
отговорника за спорта Ренета
Камберова - световна и евро-
пейска шампионка и олимпийски
медалист с ансамбъла ни по ху-
дожествената гимнастика, пре-
зентираха над 150 събития, кои-
то трябваше да се случат в гра-
да и общината през тази година

във връзка с приза.
Пандемията и обявените из-

вънредни мерки в страната осуе-
тиха тези планове. Отменен бе-
ше чаканият с голям интерес
мач на звездите в баскетбола,
който трябваше да се проведе
през март заради забраната за
спортни мероприятия. Председа-
телят на федерацията по баскет-
бол Георги Глушков пое ангажи-
мент мачът все пак да се играе в
града, но през 2021-а.
Все пак ръководството на об-

щината се надява в рамките на
Европейския град на спорта
2020 да успее да пристигне ле-
гендата Христо Стоичков.

ОбявяванетонаПазарджикзаЕвропейскиграднаспортавБрюксел -в
средата е кметът Тодор Попов. СНИМКА: ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

Раздават на културни
дейци 15 000 лева от
представителните на кмета

ЛЮБО ИЛКОВ

15 000 лв. от фонда за пред-
ставителни разходи на кмета
на Пазарджик Тодор Попов ще
бъдат раздадени на най-уязви-
мите културни дейци. Помощта
е за творците, които не осъще-
ствиха проектите си в извън-
редното положение заради ко-
ронавируса. Решението е на
общинския съвет. Помощта е
еднократна и индивидуална.
Става дума за творци, които
не работят на трудови догово-
ри, към общински и частни

структури и не са пенсионери.
За периода на извънредното

положение доходите им на
член от семейството не трябва
да надминават една минимал-
на работна заплата.
Специална комисия от об-

щински съветници, изготвила
критериите за кандидатстване,
определи 11 свободни артисти,
които ще получат помощ ме-
джу 750 и 1000 лева. 11 са
кандидатствали, но трима от
тях не са отговаряли на зада-
дените критерии, казаха от ко-
мисията. Кметството в Пазарджик
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