
За 2 г. Чепеларе
стъпи на крака
с нови проекти и
изчистени дългове

Кметът Павлин Белчев:

С модерна цифрова техника
планетариумът в Смолян
ще е сред водещите в Европа

С модерна цифрова техника
планетариумът в Смолян
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“Св. Висарион
Смоленски” е
вторият по го-
лемина кате-

дрален храм в
България след
столичния “Св.

Александър
Невски”. Като
забележител-
ност на Смо-

лян и Родопи-
те всяка годи-
на го посеща-

ват хиляди
туристи, при-
влечени от

оригиналната
му, но в рам-

ките на канона
архитектура.

СНИМКА:
ВАЛЕНТИН
ХАДЖИЕВ

Николай
Мелемов,
кмет на Смолян:

Безработицата
при нас е 4% -
на границата на
здравословния
минимум
С проекти за смяна на
горивната база и саниране
заложихме основите на
един по-качествен живот -
� Интервю на II и III стр.

� След доставката
на новото оборудване
ще се постигне
много качествено
изображение на
звездното небе
� Съоръженията
извършват ежедневен
слънчев патрул и
наблюдават две от
мъглявините в Космоса

ВАЛЕНТИН ХАДЖИЕВ

Планетариумът в Смолян, който е
един от символите на града, ще се на-
реди сред най-модерните в Европа.
Той ще премине на цифрови изобра-
жения на небесните тела и явления
46 г. след създаването си.

Мащабният ремонт започна
- вертикалната планировка е готова,
пространството около сградата е пре-
върнато в парк, а достъпът до нея е
асфалтиран, обновени са каменните
стени, пътеките и алеите.

“Стартираха строителните дейности
вътре и скоро ще бъде обявен конкурс
за доставка на нова техника, която ще
е от последно поколение”, заяви кме-
тът Николай Мелемов. За всички дей-
ности по пълния ремонт е осигурено
финансиране в размер на 4,156 млн.
лева. Последният етап е доставката
на оборудването. Ще има нов цифров
проектор в комбинация с пълнокупол-
на цифрова проекционна система.
Предвиден е и нов 30-сантиметров те-
лескоп. Старият телескоп, след като
бъде почистено огледалото му, ще мо-
же да се използва при масови наблю-

дения на астроплощадката пред пла-
нетариума.

“Оптико-механичният проекционен
апарат ще се замени с 5-канална ци-
фрова система, която ще осигурява 6К
реална резолюция на меридиана. Та-
ка ще има много качествено изобра-
жение на звездното небе. Най-големи-
те планетариуми в Европа и света имат
такава цифрова система. ТакаБългария
ще има планетариум на световно ниво”,
казваМарианаХаджигенчева,директор
на планетариума. По груби изчисления
от откриването му досега той е бил

посетен от 3 млн. души
Основната му цел е популяризиране
на астрономията, планетариумът рабо-
ти и със студенти по физика и геогра-
фия. Сърцето на планетариума е кръ-
глата звездна зала с куполообразен
таван с диаметър 12,5 м и 130 места.
В центъра е разположен основният
проектор, произведен в “Карл Цайс”,
Германия, който създава изкуствено
звездно небе, точно копие на истин-
ското.Впланетариумасеизвършваеже-
дневен слънчев патрул. Сред проектите,
по които се работи, са наблюдения на
мъглявините Dumbbell и Lagoon.

Кметът Боран Хаджиев:

Този сезон сме домакин на световното по ориентиране, а
през2022г. -Европейскиграднаспорта�ИнтервюнаVстр.

С 6 млн. лева
ще подменим
тръбопровода
до Баните
Детските градини са напълно обно-
вени и с мерки за енергийна ефективност � На IV стр.
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Кметът на Смолян Николай Мелемов:

С проекти за смяна на горивната
ВАЛЕНТИН ХАДЖИЕВ

� Безработицата в общината е 4% - на
границата на здравословния минимум
� Осезаем е ръстът на туристите, но
голяма част от хотелите не са коректни
� Поискахме общинският съвет да
гласува стипендии на млади лекари
и на медицински сестри. Условието
е да работят 5 г. в МБАЛ “Братан
Шукеров” след специализацията си

- Г-н Мелемов, кои важни за
общината проекти се реализи-
раха и за кои пандемията по-
пречи?
- В момента се реализират

много проекти. Върви ремонт на
централния булевард, малки
улици, по селата.
Пандемията попречи най-вече

на големия екологичен проект
за подмяна на горивната база с
екогориво - газ, пелети, клима-
тици, защото трябва събеседва-
не с хората, които са подали за-
явления, а кризата с COVID-19
не позволяваше това да се случи.

Санирахме 12 жилищни
блока, открихме дом
за хора с деменция

Освен със забавянето на еколо-
гичния проект за друго кризата
не ни е попречила.
- Пътната инфраструктура и
уличната мрежа, особено при
недовършен воден цикъл,
остават най-чувствителните те-
ми. Ще намерят ли решение
скоро?
- Силно зависими сме от рабо-

тата на фирмите изпълнители,
затова има и недоволство. Някои
от улиците ще ги асфалтират ця-
лостно, други няма и затова сме
зависими. Трябва да вървим след
тях, но асфалтират много бавно.
Нашата роля и влияние са мини-
мални. Не можем да ги задъл-
жим да работят по-скоростно.
Хората асоциират проблема с

общината, а реално не е така,
тъй като бенефициент е ВиК, из-
борът на изпълнител не е наш,
надзорът също не е от общината,
но обираме негативите. Трябва
всички да са спокойни, че след
като приключи работата, улиците
ще бъдат възстановени.
- Тази година бюджетът на
общината е рекорден - близо

68 млн. лв. Какво означава то-
ва и какви ще са акцентите
при изразходването му?
- Бюджетът е рекорден, тъй ка-

то в края на 2020 г. ни бяха от-
пуснати с министерско постано-
вление 9 млн. лв. От тях 6 млн.
за община Смолян, 2 млн. за
Пампорово и 1 млн. за Смилян
за инфраструктурни дейности.
Това направи голям бюджета.
Реално имаме средства за ре-
монти за града, но ни спират
дейностите по водния цикъл.
Работим по селата - по улици-

те в Гела, Стикъл, Смилян, в по-
чти всички села правим по нещо.
В Пампорово всички улици, кои-
то са на територията на община
Смолян, са асфалтирани. Пуснах-
ме път и до кулата “Снежанка”.
Предстои да пуснем осветление
в курорта по главните пътища
към Смолян и Девин. От тези
средства се асфалтира и пътят
къмманастира “Св. Пантелеймон”.
- На какво може да разчита
общината в обозримо бъдеще
за повече работни места и раз-
витие на бизнеса?
- Всички виждаме, че туризмът

е най-силният ни сектор. Цялата
леглова база, включително и та-

зи в селата, беше пълна това ля-
то. Туризмът има потенциал да
разкрива нови работни места. С
отварянето на ГКПП Рудозем
още ще се раздвижи секторът.
Безработицата е 4% - тя е в

рамките на здравословния мини-
мум. Обаче няма работна ръка -
всеки бизнес се оплаква от това.
Недостигът е във всички сектори.
Дори и да се появи някой, който
дава големи заплати, ще изсму-
че хора от другите сектори и там
ще има проблем.

Наскоро общината
осигури база на
голяма IT компания,

която има в страната филиали с
ангажирани 1000 души в соф-
туерната сфера. Заедно със
собственика, който е от града,
ще открие филиал, където да
работят висококвалифицирани
млади специалисти. Строи се
голям търговски комплекс в но-
вата градска част. Смолян ще
има голям търговски мол. Инве-
стиции има в имоти, къщи, хоте-
ли в цялата община.
- Тази година се наблюдава
осезаем ръст на туристи в

Смолян. Това би ли помогна-
ло за повече приходи в об-
щинската хазна?
- Така е устроен туристиче-

ският бранш, че директна по-
мощ за общините няма. Данъ-
ците не идват при нас. Но кос-
вено - да. Повишават се дохо-
дите на родопчани, което се от-
разява на всички. Нашата
планина се харесва от туристи-
те. Това, което говорим, че сме
гостоприемни, дава резултат.
Нека се знае, че не всички

хотели са коректни. Най-корект-
ни са ведомствените почивни
бази. Опитваме се да осъще-
ствяваме контрол, правили сме
и актове. Но постъпленията в
общинската администрация не
съответстват на потока от тури-
сти. Трябва всички да сме по-
отговорни към тези приходи,
тъй като с тях се осъществяват
дейности, за които всички на-
стояваме да се случат.

Легловата база
в община Смолян
е внушителна
- Има няколко проблема,
които са вечна тема на града
- недовършената хотелска
сграда до областната болни-
ца, както и рушащите се хо-
тел “Соколица” и знаковата
не само за Смолян, но и за
Родопите Пангалова къща.
Има лишанс да бъдат решени?
- Не са решени, защото са

проблемни. И трите са частна
собственост. Недовършената
сграда до областната болница е
закупена, но се надявам новият
собственик и да я довърши. С
нейната промяна ще изчезне
грозният скелет на изоставен
строителен обект, който години
наред загрозява центъра на
града и за който много от жи-
веещите тук силно негодуваха.
За хотел “Соколица” съм про-

вел среща с представители на
банката, която го продава на
прилична цена, и се надявам да
има нов собственик. Наистина е
знакова сграда за Смолян и об-
щественият интерес е причина-
та като кмет да се опитам по-
могна за решаването на про-
блема с нейното стопанисване.
Свързана е с живота на поколе-
ния родопчани.

Строят 4 кръгови кръстовища,
градът грейва с 500 LED светлини

дейностите, които се из-
вършват по тях. Целта е да
се намали скоростта по най-
натоварената отсечка в гра-
да, а и да се използват по-
вече обходните маршрути.
Успоредно с това вече се

подменят и тротоарите до
кино “Дружба” с нови, по-
модерни настилки. Старите
са на 40 г. Подмяната им,
както и асфалтирането на
някои места ще струва на
местния бюджет 900 хил. лв.
Средствата са осигурени”,
разкри кметът Мелемов.
Целта е да се намали ско-
ростта по най-натоварената
отсечка, както и да се из-
ползват повече обходните
пътища.
Предстои подмяна на 500

LED осветителни тела в це-
лия град. Ще се сменят не
само лампите, а и телата. С
новото улично осветление
се очаква освен по-висока
осветеност, общината да пе-
сти средства за електрое-
нергия.

Четири нови кръгови
кръстовища са предви-
дени по основния бул.

“България” от кв. “Райково”
до кино “Дружба”. Едното
вече е готово. То е на буле-
варда към изхода за болни-
цата и индустриалната зона.
Следващото, което ще бъ-

де направено до края на та-
зи година, ще е между черк-
вата “Св. Висарион Смолен-
ски” и изхода към тунела за
обходния път покрай Дълбо-
кото дере.
“През 2022-а ще построим

останалите две кръстовища.
Те ще са в района на бензи-
ностанцията, където пътят
се разклонява към ул. “Ро-
допи” и “Наталия”, а четвър-
тото пак ще е на основния
булевард и разклонението

към филиала на ПУ “Паисий
Хилендарски”. Всяко от кръ-
стовищата е на стойност

200-300 хил. лв. в зависи-
мост от проекта, специфика-
та на самото кръстовище и

По бул. “България” са предвидени 4 нови кръстовища.
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база и саниране положихме
основи на един
по-качествен
живот
Колкото до Пангаловата къща

болно ни става да я гледаме го-
дини наред в това състояние, но
собствениците є са много. От до-
ста време е изоставена и трудно
виждам решение. Общината ня-
ма средства и възможност да я
ремонтира. Водили сме разгово-
ри с Министерството на култура-
та за казуса, тъй като е знакова
сграда за Родопите. В нея преди
време е била подредена и му-
зейна сбирка, тъй като е пред-
ставителна както за времето, та-
ка и за майсторите, които са я
строили. Но никой не може да
помогне.

Няма как общината
да ремонтира
частна сграда,

а друг да си живее в нея. Сред-
ствата са обществени и не могат
да се влагат в частни имоти.
Тъжно е, че няма решение.
- В пандемията много спе-
циализанти започнаха работа
в областната болница. Как се
случи това - знаем, че в много
от болниците в страната, дори
в областни центрове, имат не-
достиг на лекари и търсят спе-
циализанти. С какво Смолян
стана атрактивен за младите
лекари?
- Факт е, че областната ни

болница е в добро финансово по-
ложение. Няма дългове, всички
отделения са ремонтирани и са
оборудвани със сравнително до-
бра апаратура. Ние като община
сме поискали общинският съвет
да гласува пари за стипендии на
млади лекари в размер на 10
хил. лв. и на медицински сестри
със същата сума.
Условието за тези стипендии е

лекарите, медицинските сестри,
акушерките и лаборантите да ра-
ботят 5 г. след специализацията
си в МБАЛ “Братан Шукеров”.
Специализантите имат подписа-
ни тристранни договори с общи-
ната и болницата. Това работи,
тъй като имаме нужда от меди-
цински специалисти, а COVID
обостри този проблем.
- В социалните мрежи има
негодувание за бездомните ку-
чета. С доброволци поддържа-
те елементарната грижа, но
има ли вариант за трайно ре-
шение на проблема с приют,
така че да не се връщат куче-
тата на улицата след чипира-
не?
- Това е болна тема за Смо-

лян, както и за много други насе-
лени места. Сега има временен
приют и го въвеждаме в експлоа-
тация. Подали сме документи в
БАБХ за регистрация на лабора-
тория. Сега имаме договор с ле-
кар, който използва друга лабо-
ратория, но е скъпо и не може
да се осъществява контрол.
Предстои към приюта да се

назначи лекар и след като ни
се сертифицира лабораторията,
се надявам да се подобри си-
туацията. Има 50 клетки в
приюта със съответната амбула-
тория за обработката на куче-

тата. Но

между общините няма
огради и кучетата
постоянно прииждат

Трайно решение обаче няма да
има. И 500 клетки да направим,
ако няма коректност и отговор-
ност от страна на гражданите в
отглеждането на домашни лю-
бимци, проблеми с бездомните
кучета ще има.
- Как ще се реши проблемът
с паркоместата? Автомобилите
се увеличиха няколко пъти в
последните годиниивъпросът с
паркирането става неотложен?
- Едно от решенията е да се

направят някои улици еднопо-
сочни, където е възможно. Няма-
ме общински места да изградим
паркинги. Планираме втори
етаж за паркинг на Стария
център на мястото на изгоряла-
та гимназия, за да поеме же-
лаещите да паркират в ларгото
на града, но парцелът е дарен
за училище и с въпроса се за-
нимават юристите. Да,

трафикът е увеличен
значително. Но не
можем да разширим
улиците, релефът
не позволява

Така че единственото решение
за облекчаване на трафика в
града е въвеждането на синя и
зелена зона и еднопосочни ули-
ци. Обмисляме го детайлно.
- Започна мащабният
проект за смяната на горив-
ната база. Над 2000 домакин-
ства очакват нови отоплител-
ни уреди. Подмяната се заба-
ви, защо се получи така?
Проведохте проучвания като
част от проекта, какво показ-
ват те, подмяна на толкова
уреди ще повлияе ли за чи-
стотата на въздуха в града?
- Забави се заради пандемия-

та. Сега сме обявили процедури
за избор на доставчици и пред-
стои да се изберат такива. Пър-
воначално бе разрешено да се
подменя горивната база само
на територията на Смолян, но
заради забавянето поискахме
да се включат и селата.
Първият етап от проекта при-

ключи. Той беше на стойност
460 215 лв. и включваше
проучване на нагласите на не
по-малко от 4000 домакинства.
Изработена бе и електронна
географска карта на източници-
те на замърсяване и се прове-
де разяснителна кампания,
както и анализ на видовете от-
опления по квартали с приноса
им към замърсяването на въз-
духа.
Ако не беше пандемията,

щяхме много по-рано да сме
преминали през тези процеду-
ри. Има забавяне с около поло-
вин година заради мерките
срещу разпространение на ко-
ронавируса, тъй като анкетира-
нето трябваше да се извърши
по домовете.

За следващия
отоплителен сезон
хората ще имат
нова горивна база

Предвижда се монтажът да за-
почне през декември 2021-а и
да продължи през 2022 г. По
проекта ще бъдат одобрени за
финансиране 2235 домакинства
или да бъдат доставени 3108
нови отоплителни уреда. Смо-
лян бе сред първите общини в
България, подписали договор за
безвъзмездно финансиране за
смяна на горивната база.
Защитихме висок бюджет и

се надяваме в голяма степен да
решим проблема със замърся-
ването на въздуха в града през
зимата. Очаквам реакция и от
РИОСВ към юридическите ли-
ца, като хотели и предприятия
да допринесат с промяна на ви-
да гориво, които използват. По-
вечето от хората са заявили
смяна с котли за пелети - около
1650 домакинства, 750 са поже-
лали климатици, 120 - газ, а 18
домакинства - биомаса.
Вторият етап от проекта

включва и дейности по демон-
таж и предаване на старите ус-
тройства. Надявам се бизнесът
да реагира, защото ще има нео-
бходимост на пазара от повече
пелети. Опира до материал и
най-вече до работна ръка.
- Смолян е един от първен-
ците по санирани жилищни
сгради, но още много очакват
и са подадени документи. Ще
останат ли излъгани тези хора,
ще могат ли да се възползват
от същите условия като досе-
га. И има ли надежда и те да по-
лучат саниране на сградите си?
- В Смолян има

50 многофамилни
жилищни сгради,
които очакват
рестартиране
на програмата

за енергийна ефективност. Те са
записани в Българската банка за
развитие и очакват подписване
на тристранни договори за целе-
во финансиране и отпускане на
държавни средства.
Сдруженията на собственици-

те, както и от общината, няма
какво да направим в случая, ос-
вен да се надяваме да се възоб-
нови националната програма.
Смолян е сред първенците в са-
нирането на жилищни сгради в
страната.29жилищниблокас3500
обитатели са санирани през 2016-
2017 г. по Националната програ-
ма за енергийна ефективност.
Още 5 блока са санирани по

“Обновяване на българските до-
мове” чрез МРРБ по ОП “Регио-
нално развитие 2007-2013”. 5
блока са санирани и по проект
на общината по Програмата за

развитие към ООН. В момента се
извършва санирането на 12 мно-
гофамилни жилищни сгради, кои-
то са на средна възраст от 50 г.,
по проекта на община Смолян
“Енергийна ефективност на мно-
гофамилни жилищни сгради в
Смолян” по ОП “Региони в ра-
стеж 2014-2020”.

Възползват се
сгради с общо 577
обитатели в 223
апартамента

Очаква се след санирането раз-
ходите им за отопление да нама-
леят с около 73,15%. Ще се
удължи и жизненият цикъл на
сградите. По наши изчисления
общо 1/4 от старите многофамил-
ни жилищни блокове, с над 36
жилища, в Смолян са санирани
по различни програми, но има
още много жители на града, кои-
то очакват и те да получат въз-
можност за саниране на жили-
щата им при същите условия ка-
то предишните.
- Ще протече ли по обичай-
ния сценарий празникът на
града заради пандемията?
- Повечето прояви ще бъдат на

открито, трябва да пазим хората.
Но това е нашата свобода и
трябва да я отбележим подоба-
ващо. Зависи какви ще са прави-
лата в държавата и дали няма да
има допълнителни ограничения.
Призовавам хората да се вак-

синират. Искам жителите на
Смолян да са здрави и щастливи.

Общинското ръ-
ководство е за-
щитило висок
бюджет и се над-
ява в голяма сте-
пен да се реши
проблемът със за-
мърсяването на
въздуха.

Ремонтират
водната каскада
с над 300 хил. лв.
Водната каскада в

центъра на Смолян ще
придобие нов облик след
ремонт от общината за
над 300 хил. лв. Целта е
да се намали разходът
на енергия, който се
плаща за задвижване на
тоновете вода, както и
разхищението є.
Водните дъна и корита

са вече обработени чрез
водоплътни бетони с по-
вишена дълготрайност и
устойчивост при ек-
сплоатация в обикновени
и агресивни условия. По-
строената преди 40 г. ка-
скада е любимо място
за снимки на младожен-
ци и туристи. Съоръже-
нието изпускаше водата
при пълненето, след то-
ва тя изтичаше в други
сгради.
Старите помпи се под-

менят с нови. Те ще за-

движват водата по по-
добие на гейзер с воден
ефект с височина до 10
метра. За плавно пуска-
не и спиране на всяка
помпа ще се монтира
софтстартер.
Проектът включва на

горното ниво на каскад-
ните басейни да се мон-
тират подводни прожек-
тори за постигане на
множество визуални
ефекти с безкраен брой
цветове и нюанси.
След като стане гото-

ва, каскадата ще дава
възможност за предва-
рително програмиране и
управление на различни
комбинации с възмож-
ност за годишен план гра-
фик заработанафонтани-
те. Скулптурната компо-
зиция наОрфей, който из-
вежда Евридика от ада,
ще остане на мястото си.
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В Баните строят
резервоар за
минерална вода,
който ще запазва
температурата є ПАВЛИН

БЕЛЧЕВ

ВАЛЕНТИН ХАДЖИЕВ пази температурата є около 42
градуса, каквато извира от не-
драта на земята.
“С терморезервоара ще мо-

жем да отговорим на пиковото
потребление на минерална вода
към туристическите обекти през
летния сезон. В момента общо
11 обекта имат разрешителни
за ползване на минерална вода,
като предстои изграждането на
два нови хотелски комплекса”,
казва Белчев.
Инвестициите са на холандски

гражданин, който е закупил
парцел около старата водна
пързалка и басейна в центъра
на Баните. Намеренията му са
да бъде изграден хотел с аква-
парк и модерен спа център.
Друг инвеститор е закупил ста-
рия хотел в центъра на Баните,
който е бил собственост на
местната кооперация. Идеята
му е да построи 4-звезден хо-
тел със спа център.
След започването на панде-

мията има засилен интерес за
покупка на имоти в някои от се-
лата в общината - Босилково,
Глогино, Кръстатица и Сливка.
Най-много са купувачите от
Варна. Имоти в отдалеченото
село Сливка са вече собстве-
ност на англичани и германци.
Минералната вода в родоп-

ското село съдържа азот, хи-
дрокарбонати, сулфатни, на-
триеви, калиеви и флуорни съе-
динения. Заради разнообразно-
то минерално съдържание тя е
подходяща за профилактика и
лечение на заболявания на
опорно-двигателния апарат,
стомашно-чревния тракт, пери-
ферната нервна система и при
интоксикации - отравяне със со-
ли на тежки метали, остеопоро-
за, намален калций в костите,
кариес, профилактика и др.
Минералната вода е благо-

творна дори за лечение от ра-
диация. В Баните има

балнеологична база
с курортна поликлиника
с над 150 легла

Балнеолечебницата разполага с
басейни, тангенторни вани, во-
допийна зала, модернизирани
кабинети за ултразвукова диаг-
ностика и ЕКГ апаратура. В са-
наториума, който работи и по
програмите за лечение на НОИ,
по клинични пътеки и на свобо-
ден прием, има съоръжения за
подводна гимнастика, 52 вани, 2
рехабилитационни отделения,
физиотерапевтичен сектор и ре-
хабилитационни кабинети. Има
също фитнес зала, сауна, сола-
риум, тангентори, джакузи и др.
Те се обслужват от лекари, ме-
дицински сестри, кинезитера-
певти, рехабилитатори, както и
от ревматолог, кардиолог.
В селото и около него са из-

градени 55 места за настанява-
не с над 550 легла.
“Поминъкът на хората от на-

шия край вече е свързан трай-
но с туризма. Затова полагаме
усилия години напред атрак-
циите в общината да хранят
местното население”, казва
Белчев.
Тези дни предстои да започне

строеж на градска алея. Тя ще
е в района около водната пър-
залка и ще стига до стената на
микроязовира по течението на
река Малка Арда. Алеята ще е
с дължина 1,5 км. Предвидено е
да е с асфалтова настилка, ос-
ветление и пейки за почивка.
“Идеята е алеята да не бъде

място само за разходка, а и да
бъде своеобразен преход към
язовира, който да се използва
за атракции като водни колела,
спортен риболов и други.”
Според кмета Белчев

развитият туризъм и
добрата инфраструктура
са предпоставка да
се върнат младите,

да има повече приходи и живот
в общината. Той посочи, че ин-
фраструктурата непрекъснато
се подобрява. За периода 2020-
2021 г. на територията на общи-
на Баните са рехабилитирани и
реконструирани 27 улици в по-
чти всички населени места, в
процес на изпълнение са дейно-
стите по 2 улици. Започва ре-
монт и по основния път Соко-
ловци - Баните. Инвестицията е
на Агенция “Пътна инфраструк-
тура (АПИ). Регионалното ми-
нистерство на този етап няма
да го спира като други пътни
строежи в страната, тъй като
вече са обрушени скатове, пре-
махнати са пречещи дървета,
отстранени са бордюрите. Ми-
нистерството е дало зелена
светлина и за друг важен път
Загражден - Белица.
“Работата по 7-километровата

отсечка между двете населени
места е стартирала по-рано и
дейностите са извършени над
80%. В рамките на сумата, до-
говорена в обществената по-
ръчка, изпълнителят е направил
всичко необходимо, но сред-
ствата не са достатъчни за ас-
фалтиране на пътя. По закон в
такъв случай трябва да се на-
прави ново възлагане, а АПИ е
необходимо да предвиди сред-
ствата в бюджета за 2022 г.
Прогнозите са пътят да бъде
пуснат до средата на следваща-
та година - разяснява кметът. -
Общината ще продължи тради-
цията при разпределяне на бю-
джета

да има целеви средства
за всяко населено място

При приемането на бюджета се
заделя достатъчно, за да се ин-
вестира навсякъде. С пари от
бюджета всички детски градини
вече са санирани, енергийно
ефективни и с обновени дворни
пространства. В училището в
Баните се работи по обновява-
не на дворното пространство.
В сферата на социалните гри-

жи са обхванати стотици жите-
ли на общината. По проект “То-
пъл обяд” се предоставя храна
на 200 жители от 11 населени
места, по “Патронажна грижа+”
се обслужват 51 души. В общи-
ната функционира и център за
социална рехабилитация и ин-
теграция с 52-ма потребители.
Баните е и бенефициент на со-

циалната услуга “Асистентска под-
крепа” с обхват от 58 човека с не-
възможност за самообслужване и
16 социални асистенти. 76 лица с
потребностотчуждапомощсеобс-
лужват от 78 лични асистенти по
Закона за личната помощ.”

Община Баните, която от
десетилетия изпитва не-
достиг на качествена пи-

тейна вода, вече започна да
реализира проект, с който да се
подмени изцяло водоподаване-
то. С около 6 млн. лв. предстои
подмяна на тръбопровода от се-
ло Стърница до общинския цен-
тър, който е с дължина 12 км.
В рамките на проекта, който

започва тази есен, ще се изгра-
ди автоматичен самопречи-
стващ се филтър на пречиства-
телната станция. Планиран е и
нов водоем за съхранение на
водата в село Оряховец.
“Реализирането на този и още

няколко други големи проекти в
нашата община ще

подобри значително
начина на живот на
2/3 от населението,

което ще има достъп до чиста и
качествена питейна вода. Осъ-
ществяването им и качествено-
то изпълнение са едни от най-
важните приоритети в моето
управление”, казва Павлин Бел-
чев, който управлява родопска-
та община от февруари след ча-
стични избори.
Тези дни в центъра на селото

близо до Римската баня започ-
ва строеж и на термохранили-
ще на минерална вода. Съоръ-
жението ще е 100 кубика и ще

� На територията на общината
са рехабилитирани 27 улици
в почти всички населени места
� Сградите и прилежащите
пространства на детските
градини са напълно обновени и с
мерки за енергийна ефективност

Центърът на
Баните е с об-

новен площад.
В южната му
част до Рим-

ската баня за-
почва строеж

на термохрани-
лище за мине-

рална вода.
СНИМКИ:
АВТОРЪТ
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Кметът Боран
Хаджиев:

ВАЛЕНТИН ХАДЖИЕВ

� Общината е с добри
финансови показатели
и инвестира
в инфраструктура
� През последните
години толкова
мащабно строителство
не е извършвано
- улиците не само се
преасфалтират, а им се
прави основен ремонт
� Този сезон сме
домакин на световното
по ориентиране, а през
2022 г. - Европейски
град на спорта

- Г-н Хаджиев, в началото на
мандата наследихте общината
в особено тежко финансово съ-
стояние, с множество проблем-
ни показатели. Докъде стигна
планът ви за стабилизация?
- Мога уверено да кажа, че ус-

пяхме да стабилизираме финан-
совото състояние на общината.
Преди две години дълговете бяха
близо 5 млн. лева, нямаше пари
дори за заплати, имаше 9 изпъл-
нителни дела, бяхме в състояние
на фалит.
Към момента имаме само око-

ло 300 хил. лв. задължения към
първостепенни разпоредители. С
финансова дисциплина и оптими-
зиране на разходите успяхме да
изчистим задълженията за раз-
ходи, поети ангажименти и прос-
рочени задължения.
До края на годината общината

ще си стъпи на краката. Очаквам
постъпления от продажба на об-
щински имоти в Пампорово, съ-
що и значителни приходи от об-
щински гори, с които да покрием
задълженията. До Нова година
трябва да внесем и 650 хил. лева
в централния бюджет, за да мо-
же получените 2,5 млн. от дър-
жавата да се трансформират в
субсидия и така общината няма
да връща разликата.
Остава Чепеларе да покрива

кредит от 3 млн. лева, но вноската
по него е 24-25 хил. лв. на месец,
което не е проблем за общината.
Бюджетът за 2019 г., когато

встъпих в длъжност, бе 10 млн.
лева. Аз поех поста на 8 ноем-
ври и за 2020 г. бюджетът на об-
щината беше 23 млн. лева - ре-
корден в историята ни.
- За какво се харчат тези па-

ри? По какви проекти работите
в момента и какво предстои?

- Бюджетът ни
е инвестиционно
ориентиран

В резултат на голяма проектна
активност към момента в Чепела-
ре се ремонтират 6 улици, част
от които са пред завършване.
Става въпрос не само за преас-
фалтиране, а за основен ремонт,
нови тротоари.
През последните години такова

мащабно строителство в града
не е извършвано. Дори непре-
станно се извинявам на хората в
града за неудобството, за праха
и разкопаните подстъпи към до-
мовете им, но е за добро и скоро
ще приключи.
Приключихме работата по

укрепване на срутищен участък
на пътя за село Павелско, който
бе заплаха за хората и автомо-
билите години наред. Укрепен
беше срутищният участък на пъ-

с нови проекти и
изчистени дългове
тя за Чудните мостове в района на
Забърдо. С постановление на МС
ни бяха отпуснати и 250 хил. лева
за ремонт на пътя до природния
феномен, след като бе разрушен
от поройните дъждове през юни.
Основно обновяваме и парка в

Чепеларе. Изграждат се две пло-
щадки, място за занаяти и рису-
ване. Отстранени са старите на-
стилки и са демонтирани остаре-
лите и амортизирани детски съо-
ръжения. Положена е нова на-
стилка по стълбищата в парка.
Строи се алейна мрежа, писта за
бягане, зони за отдих, монтира
се енергоефективно осветление.
- Какво се прави в Пампоро-

во преди началото на зимния
сезон?
- За подобряване на инфра-

структурата в Пампорово полу-
чихме от МС 5,8 млн. лева целе-
ви средства. От тях 2,8 млн. са
за преасфалтиране на улиците, а
3 млн. - за изграждане на много-
етажен паркинг, тъй като про-
блемът с паркирането е серио-
зен. Строежът му ще започне
идната година.
- В Чепеларе хората отдавна

очакват трафикът по пътя Смо-
лян - Пловдив да бъде изве-
ден извън града. Кога ще бъде
направен обходният път?
- Правим всичко по силите си

за построяването му. Целият тра-
фик минава през града, а в нато-
варените дни са около 6000 коли
дневно.Проблемътсевлачисгоди-
ни. Обезщетенията трябва да ги
плати общината, а строителните
дейности да се извършат от
АПИ. Преди години е направена
оценка на имотите, които ще се
отчуждят, за да се построи път-
ят. Общината е платила над 500
хил. лева, но впоследствие някои
от собствениците са обжалвали
оценката. Така трябва да се до-
платят още 322 хил. лева. Имаме
вече уверението на държавата,

че тя ще покрие тази сума и ще
започне строежът му.

Ако я нямаше
политическата криза,
сега щеше да се строи

Извеждането на трафика е
крайно необходимо, защото при
отварянето на ГКПП Рудозем -
Ксанти ще е още по-интензивен.
- Има ли промени в спортната

инфраструктура в общината?
- Реновирахме центъра за

детски биатлон. Бетонирахме
огневия рубеж, каквито са из-
искванията, има нови огради.
Досега теренът затрудняваше

децата. В местността Дьортево-
то, където почти всички чепе-
ларци прохождат в ските, преди
зимата ще изградим система за
изкуствен сняг. Чакаме одобре-
ние от “Басейнова дирекция”, за
да започнем.
Подобряваме условията за на-

чинаещите в ските и децата, за-
щото сега губят време, за да
стигнат до пистите. Тъй като
местността има потенциал, за в
бъдеще планираме да има нов
влек, както и удължаване на пи-
стите, но трябва да се догово-
рим със собствениците на имоти.
Тази година Чепеларе ще е

домакин на световното първен-
ство по ориентиране за мъже,
жени и ветерани. Една от дис-
циплините ще се проведе на Ро-
жен, а останалите - в местността
Хайдушки поляни. Награждава-
нетоисъпътстващатагопрограма
ще са в центъра на Чепеларе.
Надявам се през

този сезон
да възстановим
състезанията за купа
“Чепеларе” в
алпийските дисциплини
Купата в биатлона също е в

календара. През лятото прове-
дохме за първи път състезание
по летен биатлон за купа “Ро-
стер”, в което се включиха от-
бори от цялата страна.
- Наскоро Чепеларе бе обя-

вено за Европейски град на
спорта. Какви ще са ползите
на общината от това?
- Ползи от това признание

ще има. Носи ни международ-
на разпознаваемост. С нея Че-
пеларе става част от общност
на 3000 града в света, с които
влизаме във връзка, получава-
ме възможност да започнем
евентуални инициативи помеж-
ду си.
Няма как общински център с

развита спортна инфраструкту-
ра, с две ски зони - Мечи чал
и Пампорово, множество пи-
сти, трасета за планинско ко-
лоездене и др., да не е град
на спорта.

Това е град
на шампиони

- имаме олимпийски шампион,
имаме носител на световна ку-
па, балкански, имаме множе-
ство състезатели, печелили
международни отличия. Имаме
най-голямата фабрика за ски и
богата спортна история.
Безспорно е, че такава титла

- като всеки добър етикет, при-
влича внимание, привлича по-
сетители. Вече имаме по-го-
лям шанс наши проекти в
областта на спорта да бъдат
одобрявани. Освен това титла-
та идва в много подходящ мо-
мент - Чепеларе е избран за
Европейски град на спорта за
2022 г., когато е олимпиадата в
Китай.
В тази олимпиада ще учас-

тват трима чепеларски спорти-
сти - Радослав Янков, Антон
Синапов и Димитър Герджиков.
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