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ЛЮБО ИЛКОВ

П
азарджик е и един
от малкото градове
в страната, където

се изгражда изцяло нов
квартал, ситуиран около
новата автогара. Строят
се жилища, търговски
обекти, изгражда се ин-
фраструктура.
В града предстои пъл-

но обновяване на кв.
“Марица” и “Моста на
Лютата”, както и в дру-
гите 3 основни квартала
“Устрем”, “Запад” и
“Младост”.
Плановете и проекти-

те, които ще продължат
да оформят обликаму до
2019 г., са

в синхрон с
желанията и
нуждите на
неговите жители
Променитесевиждатс

всеки изминал ден.
Товалято със собстве-

ни средства на община-
та започва и пълна ре-
конструкция на една от
най-натоварените ули-
ци “Александър Стам-
болийски”, където ще
бъдат изградени около
200 новиместа за парки-
ране, ще се улесни тра-
фикът и ще спадне на-
товареността на пътна-
та артерия.

чти изцяло завършено.
И въпреки че Пазар-

джик е известен с из-
ключителните си места
за отдих - парк-остров
“Свобода”, “Стадиона”
и десетки по-малки гра-
дини, започва изграж-
дането и на нов парк
“Писковец”. До месец
нов атракцион с криви
огледала ще радва жи-
телите и гостите на гра-
да в парк-острова.
В плановете на адми-

нистрацията влиза и из-
граждането на атракти-
вен

пешеходен мост
над река Марица,

който да свърже парк-
остров “Свобода” със
Зоната на здравето и об-
щинските плувни басей-
ни за оформянето на ця-
лостен комплекс за от-
дих и спорт.

В града ще отвори врати завод
за производство на автомобилни

части, където ще бъдат
разкрити над 1200 работни места

В икономически план
в града се очаква всеки
момент да отвори врати
нов завод за производ-
ство на автомобилни
компоненти, където ще
бъдатразкритинад 1200
работни места.
Дузина по-малки ком-

паниище обслужват ло-
гистично основните
производствени мощ-
ности. Край входно-из-
ходните артерии бяха
обособени и се развиват
икономически зони.
Според официалната

статистика от началото
на годината

безработицата
в Пазарджик е
паднала под 5%

и е сред най-ниските в
страната.
В сектор “Образова-

ние” започва пълното
обновяване и подмяна
на материалната база
на 5-те последни големи
училища в града, с кое-
то подновяването на
образователната ин-
фраструктура ще е по-

Наесен врати
отваря
новото
спортно
училище
със 120 деца
в 6 паралелки
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Катедралният храм
“Св. Богородица”
чества 180 години
Уникалният му иконостас е обявен
за паметник на ЮНЕСКОIV
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души е населе-ние-
то на Пазарджик
според последното
преброяване в края
на 2016 г. Градът е
на 12-о място в
страната по брой
на населението и
втори най-голям в
Централна Южна
България.

ОБЩИНАТА НАСЕЛЕНИЕ
села има в община Пазар-
джик. Градът е основан през
1485 г. като важна пътна
станция и пазар на пътя към
Цариград. Пазарджик е раз-
положен на двата бряга на
Марица в западната част на
Горнотракийската низина.

31 69 000
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Кметът Тодор Попов:

Тази година
в икономиката
на Пазарджик

мически показатели - по бру-
тен продукт, Пазарджик вече
седоближавадоСтараЗагора.
Прединяколкомесецаниво-

то на безработица в Пазар-
джик падна под 5%, като тен-
денциятаетрайнаиустойчива.
Според мен в бъдеще голе-

мият проблем в Пазарджик и
региона ще стане липсата на
достатъчно работна ръка. То-
ва вече изкристализира сред
фирмите, които имат инвести-
ционни намерения. Важното е
обаче, че нашият район е из-
ключителноинтересениконо-
мически.Потенциалът на гра-
давсеощенеедобреразвит,но
работим в тази насока.
- След повече от 20 г. Пазар-

джик отново ще има спортно
училище. С какво се ангажира
общината в този проект?
-Над1000%смеангажирани

с този проект. Понякога хора-
та сме много интересни. Като
нямахме спортно училище,
всичкимрънкаха за това.Това
беше и официално извинение
на спортните деятели - че ня-
маме училище, поради което
местният спортнеенанеобхо-
димата висота.
Сега, когато ще има учили-

ще благодарение на усилията
и на разбирането на много хо-
ра, започнаха да говорят, че
нямало деца, че не можем да
съберем випуски. Не приемам
такиваоправдания.Аконемо-
жем да напълним със съдър-
жание едно спортно училище
със 120 деца в 6 паралелки, по-
добре да ни закрият като ре-
гион. Тези деца ще имат всич-
ки възможности за спорт и
учение, ред социални придо-
бивки, за да може през спорта
да осмислят своето бъдеще.
Така че спортното училище

е важно за Пазарджик и е
свързано с двата проекта за
волейболния и за футболния
клуб, като общината стои зад
тях.Въвволейболаамбицията
ни е голяма, влязохме в супер-
лигата и очаквам големи успе-
хи на най-високо равнище.
Във футбола първо да си

оправим материалната база
през следващата година-две и
да положим основите на една
добра детско-юношеска шко-
ла.Представителнияотборще
гообезпечимищеобиграваме
един все по-добър отбор.
- След няколко месецаще се

навършат 10 г., откакто сте
кмет на Пазарджик. Доволен
ли сте от постигнатото?
- Преди 10 г. Пазарджик бе-

шеединград, скроменотвсяка
една гледна точка и недотам
добре изглеждащ. И за 10 г. с
усилията на всички го проме-
нихме корено. Сега той има
всички характеристики и об-
лик на един средноевропейски
град, за което заслуга имат
всички живеещи тук, както и
усилията на администрацията.
Тези неща, които постигнах-
ме,щегинадграждамеиразви-
ваме. Така че добри дни чакат
Пазарджик.

ЛЮБОМИР ИЛКОВ важен, където ще осигурим
повече места за паркиране -
около 200, на бул. “Алексан-
дър Стамболийски”. Ще за-
почнем и подмяна на тротора-
рите, коитонаместа са захабе-
ни. Ще направим инвестиция
около 1 млн. и ще ги обновим
основно.
Ще направим ремонт и на

спортната зала “Васил Лев-
ски”, където има нужда от са-
ниране зарадипроблемисото-
плението. Там играе предста-
вителният ни волейболен от-
бор, провеждат семногодруги
спортни и всякакви събития.
Предвиждамеиизграждане-

то на едно футболно игрище с
класически размери с изку-
ствено покритие до стадиона,
коетодаобезпечинормалната
подготовка на футболния от-
бор.
-Говорихтезадобропартнь-

орство с държавата. Какво
имате предвид освен инвести-
ционните проекти по различ-
ни програми?
- Надявам се държавата да

стартира изграждането на за-
падния околовръстен път на
Пазарджик, който е изключи-
телноважен занасищеизведе
от града трафика на тежки ка-
миони. Очаквам също държа-
вата да ни предостави остана-
лиятереннабившитеказарми,
за което имам уверението на
министър-председателя Бой-
ко Борисов. Там

ще продължим
да развиваме
новия квартал

на града.Смятамдапоставяна
вниманието на държавата и
две партньорства, които са
важни за нас. Първото е за
партньорство за изграждане
напешеходенмостнарекаМа-
рица, който да свързва парк-
остров “Свобода” със Зоната
на здравето и да стане един
голямкомплекс,койтодабъде
най-красивият в страната.
Вторият проект е да започ-

нем изграждане на нов ста-
дион. Пазарджик трябва да
има такова съоръжение.
- В Пазарджик вече има ин-

веститор, който изгради завод
за автомобилни компоненти и
се очаква да разкрие над 1200
работниместа.Има ли и други
компании, проучващи въз-
можности да инвестират тук?
- Интерес към града и райо-

на за инвестиции има и този
интерес е устойчив, което ме
радва. Покрай този завод ще
има множество спомагателни
бизнеси, които ще се развият,
за да го обслужват. По иконо-

� Трябва да
завършим

регионалното
депо за битови
отпадъци

� Продължава
работата по
санирането
на още 13
жилищни
сгради

монтни дейностти по тези, за
които са сключени договори
през миналата година и има и
за тях осигурено финансира-
не. Надявам се управляващи-
те да продължат тази програ-
ма и

имаме амбицията
до края на мандата
да санираме около
100 жилищни блока

Ще ви кажа, че към момента в
Пазарджик има регистрирани
над 170 сдружения на собстве-
ници, които отговарят на из-
искваниятаичакатвключване
в програмата, която наистина
е смислена и полезна.
- Преди време споменахте,

че имате желание за подмяна
нацялотоуличноосветлениес
нова съвременна технология.
Има ли развитие тази идея?
- Да, това е един наистина

изключително важен проект,
който се надявам да бъде стар-
тиран още тази година. Това е
проект за LED осветление,
който ще бъде на обща стой-
ност 7,5 млн. лв. Проектът ве-
че е готов и ще кандидатства-
ме пред Министерството на
енергетиката по норвежка
програма за финансиране.
Той ще включва подмяната

нацялотоуличноосветлениев
града и другите населени ме-
ста. По този начинще имаме в
пъти по-добра осветяемост,
разходите за осветлениеще се
намалят около 30-35% и всич-
ко ще се управлява от умна
системазауправлениенаосве-
тителните тела.
-Предвиждателипроектиза

подобряване на уличната ин-
фраструктура на града?
- Да, със собствени средства

ще направим известни подоб-
рения в уличната инфраструк-
тура.Ще разширим един учас-
тъкот града, койтоеключови

-Г-н Попов, работите по
амбициозна инвести-
ционна програма за

развитието на Пазарджик и
общината. Как върви нейното
изпълнение и какви са новите
проекти?
- Наистина работим по всич-

ки онези проекти, залегнали в
инвестиционната ни програма
и които сме поели като анга-
жименти пред местната обще-
ственост. Разбира се, възполз-
ваме се по убедителен начин
от възможностите, които ни
дава партньорството с държа-
вата по различните програми.
На първо място трябва да

завършим регионалното депо
за битови отпадъци, което е
изключителноваженвъпроси
засяга не само община Пазар-
джик, а и още 8 общини от ре-
гиона. Депото е почти готово и
се надявам през юни да бъде
открито.След това, вече сме
кандидатствали и се надявам до
есента да сключимдоговори се
одобри поръчката за избор на
изпълнител закомпостиращаи
сепарираща инсталация към
депото, която да бъде готова
следващата година и половина.
Така ще удължим живота на
новото сметище, а и това са из-
исквания, които са свързани с
нашите ангажименти пред ЕС
за чиста околна среда. Пред-
стоиипроектзарекултивиране
на сега действащото депо.
Стартираме проекта, вече

сме в процедура по избор на
изпълнител за
5 обекта от
образователната
инфраструктура

Става дума за 5 големи учили-

ща и едно общежитие, което
ще обслужва децата от бъде-
щото спортно училище.
Всички теще бъдат основно

реновиранииобновенисинве-
стиции от около 7 млн. лв. по
ОП “Региони в растеж”. След
като приключим с този
проект, 95% от образовател-
ната структура, детски гради-
ни и училищащебъдат основ-
но реновирани.
- По програма “Региони в

растеж”небешелизалегнало
и реновирането на квартали в
Пазарджик?
- Това е другото голямопре-

дизвикателство за тази годи-
на. Започваме проекта за об-
новяването на кв. “Марица”,
както направихме с кв. “Ус-
трем” и “Запад”.
“Марица” трябва да бъде

завършен до есента на 2018 г.
Обобщено казано, през тази
година ние ще инвестираме
около 20 млн. лв. в икономи-
ката на града за подобряване
на базисната инфраструкту-
ра.
-Като говорим за обновява-

не, Пазарджик е сред водещи-
те градове по програмата за
енергийна ефективност. Ще
продължи ли санирането на
жилищни блокове по нея?
- Разбира се. Тази година

продължаваме работата по
още 13 сгради, на които са из-
брани изпълнителите и се ра-
ботят. Така общият брой на
санирани сгради докраяна го-
дината в Пазарджик ще бъде
40. В момента обследваме
още 53 сгради и се надявам, че
до лятото ще стартират ре-

инвестираме 20 млн. лв.инвестираме 20 млн. лв.инвестираме 20 млн. лв.инвестираме 20 млн. лв.инвестираме 20 млн. лв.инвестираме 20 млн. лв.инвестираме 20 млн. лв.инвестираме 20 млн. лв.инвестираме 20 млн. лв.



ИНФРАСТРУКТУРА
Предстоят ремонти на “Марица” и

“Моста на Лютата”.
Предвижда се и пълна смяна на

тротоарните настилки. По подобен
начин се работи и за подобряване
на жизнената среда и базисната
инфраструктура в селата от общи-
ната.

През последните години основен
акцент в Пазарджик бе подобряване
на инфраструктурата и жизнената
среда, като тази тенденция се за-
пазва и в бъдеще. Напълно обнове-
ни са централната градска част и
кварталите “Запад”, “Устрем” и
“Младост”.
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До месеци ще стар-
тира проект за
нов парк в Пазар-

джик, койтоповизияще
хармонира с останалите
места за отдих в града.
Ще се намира в курия до
река Марица между ре-
гионалната библиотека
и градските тенис кор-
тове.
Стартът на проекта

ще бъде даден през ля-
тото, като плановете са
да бъде завършен най-
късно следващата го-
дина. В парка ще бъдат
изградени алеи и зони
за отдих. Той

ще бъде
разрешен и
за домашни
любимци,

които не се допускат в
другите паркове.
И като става дума за

паркове, нов атракцион
ще има в най-посещава-
ния парк-остров “Сво-
бода” на Пазарджик.
Товаще е алея с криви

огледала, която ще бъ-
де открита на 1 юни -
празника на детето.
Идеята за нея дали на
администрацията мест-

През 2018-а Пазарджик
ще има нов парк и
светещи фонтани

те в града не свършват.
Светещ фонтан ще за-
радважителите и гости-
те на Пазарджик в най-
скоро време. Той вече
се изгражда на кръгово-
то кръстовище между
ул. “Пловдивска” и
“Ген. Гурко”.
Фонтанът ще е с диа-

метър 8 м. В него

ще бъдат
вградени
10 подводни
прожектора,

които ще светят със
сменящи се цветове.
Шадраванът ще бъде с
непрекъснат режим на
работа, като в него ще
има система за филтри-
ране на оборотната во-
да.
Втори подобен фон-

тан ще бъде направен и
на едно от големите
кръгови кръстовища
край моста на р. Мари-
ца, който свързва жи-
лищната с промишлена-
та зона на града.

ЛЮБО ИЛКОВ

Алея с криви
огледала ще
бъде открита
на 1 юни

ни хлапета.
Повечето от огледа-

лата на новия атрак-
цион ще бъдат тради-
ционни, като ще издъл-
жават или смаляват
образа, но ще има и дву-
странно огледало, наре-
чено “Четвърто изме-
рение”, както и пано-
рамно.
С това обаче новости- Така ще изглежда светещият фонтан, който вече се изгражда в Пазарджик.

Катедралният храм
“Св. Богородица”
чества 180 години
180 г. от изграждането си чества тази година

катедралният храм “Св. Богородица”. С благосло-
вията на Пловдивския митрополит Николай нача-
лото на честванията бе дадено с откриване на
изложба в историческия музей на църковни книги
и утвар, собственост на храма.
“Св. Богородица” е построена през 1836-1837 г.

от брациговския майстор Никола Томчев. Леген-
дата разказва, че когато местните първенци от-
ишли да молят турския онбашия да си построят
църква, той дал разрешение, но с условие, че тя
няма да е по-голяма от волска кожа. Когато ка-
зали това на майстор Никола, той взел кожа и я
нарязал на тънка лента, с която опасал мястото
на градежа. Така се оформили на 1140 квадрата.
“Св. Богородица” е трикорабна черква. Тя е

образец на златното сечение
и е единствената, строена през Възраждането с
такава прецизност. Тя е градена върху набити в
земята дървени пилони, върху които е била поста-
вена скара, а на нея - темелите. Уникалното в хра-
ма е дърворезбованият иконостас, правен от де-
бърски майстори под ръководството на Макрий

Фръчковски,
чийто гроб е зад
олтара. Иконо-
стасът е обявен
за паметник на
културата под за-
крилата наЮНЕ-
СКО.Заизработ-
ката му е била
необходима
огромната за
времето си сума
от 70 000 гроша.
Това наложило
първенците на
Пазарджик да
вземат заем от
виенска банка.
Икона на Св.

Богородица до
олтара се смята
за чудотворна,
защото оцеляла
при пожар.

В момента се работи по санирането на 13 блока.

Над 9 млн. лв.
за обновяване на 5
училища и общежитие
Снад 9 млн. лв. ще

бъдат обновени ос-
новно 5 училища и об-
щежитие в Пазарджик.
Одобрените проекти са
по ОП “Региони в ра-
стеж”. Обект на ре-
монтните дейности ще
са ПГСС “Царица Йоа-
на”, ОУ “Любен Кара-
велов”, СОУ “Димитър
Гачев”, СОУ “П. Беров”,
ОУ “Христо Ботев” и
общежитието на СОУ
“Георги Бенковски”.
В рамките на строи-

телно-монтажните ра-
боти ще бъде извърше-
но саниране на сгради-
те, а впоследствие ще
бъде подменена и ма-
териално-техническата
им база според изиск-
ванията за всяко от
учебните заведения.

С приключването на
проектите почти цяла-
та образователна ин-
фраструктура в Пазар-
джик, детски градини и
училища ще бъде об-
новена.
Паралелно с дейно-

стите по реновиране на
учебните заведения
стартират и проектите
за обновяване на сгра-
дите на полицията и
НАП. Ремонтните дей-
ностти на двете сгради
ще започнат до дни. В
тях ще бъдат вложени
над 2 млн. лв., отново
по ОП “Региони в ра-
стеж”.
Пазарджик е и сред

водещите градове в
страната по изпълне-
ние на програмата за
енергийна ефективност.

Едно от дарените на Пазарджик платна на Никола
Манев

Постоянна
експозиция
с картини, дарени
от Никола Манев

Вначалото на юни в Пазарджик ще бъде откри-
та постоянна експозиция от картини на све-

товноизвестния художник Никола Манев, които
той подари на града.
30-те платна са селектирани от галериста Ог-

нян Боев по поръчка на автора. В тях преоблада-
ват творби, изпълнени със смесена техника - мо-
лив, акварел, пастел.
Живописните платна са положени върху пред-

почитания от художника в последните години ма-
териал за основа - корк. В колекцията са и ня-
колко картини, изпълнени с маслени бои. Колек-
цията ще бъде изложена в специално създадена
за целта галерия в драматичния театър. Достъпът
до нея ще е свободен.
Никола Манев живее в Париж, но е роден в

Пазарджик. Преди години с решение на общин-
ския съвет бе обявен за почетен гражданин.

“Св. Бого-
родица”
чества 180-
годишен
юбилей.



История на тържествата
21май е обявен за празник на Па-

зарджик през 1930 г. от Татарпа-
зарджишкия общински съвет.
Местните старейшини и тогавашният

кмет Александър Цанков решават
празникът да се отбелязва в деня на
светите равноапостоли св. св. Кон-

стантин и Елена.
Честването е прекъснато след 1944 г.

и е възобновено през 1987 г., но в пър-
вата неделя на месец юни. С решение
на общинския съвет от 2001 г. тради-
цията е възобновена и празникът на
Пазарджик отново се чества на 21 май.
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След 23 г. Пазарджик отново ще има
спортно училище
Спортноучилищеот-

варя врати в Пазар-
джик за новата

учебна 2017-2018 г. Това
се случва след 23 г. и неи-
моверни усилия на адми-
нистрацията в града.
Заповедта за създава-

нето му бе подписана
през лятото на миналата
година от тогавашния
просветенминистърМе-
глена Кунева след реше-
ние на общинския съвет,
което бе подкрепено с
положително станови-
ще от регионалния инс-
пекторат по образова-
ние.
Безспорно Пазарджик

е с големи традиции в съ-
здаването на елитни
спортисти и шампиони
заради спортното си учи-
лище.

То съществува
от 1972 до 1994 г.

под името Държавно
спортно училище “Геор-
ги Бенковски”, после е
преобразувано в средно
общообразователно.
Ръководството на об-

щинатаправимногоброй-
ниопитизавъзстановява-
нетонаучилището,новсе
без успех.Най-активни са
те през последните 10 г.,

ЛЮБО ИЛКОВ

6 паралелки със 120 деца
започват занятия през септември

след като кмет става То-
дор Попов.
Няма година през този

периодтойиекипътмуда
не атакуват МОН с иска-
не за възстановяване на
спортното училище.
Над 2000 деца в община

Пазарджик се занимават
със спорт вместниклубо-
ве.Според спортнидеяте-
ли и специалисти обаче
подготовката, която дава
обучениетовспециализи-
рано спортно училище, е
далеч по-добра и отлична
предпоставка за развива-
ненависокоспортномай-
сторство.
Коренната разлика ид-

ва от различните учебни
програми и планове, по
които се осъществява
обучението, както и от
различните стандарти за
финансиране на възпита-
ник в спортно училище и
такъв в общообразова-
телно.
За първата учебна го-

дина в новото спортно
училищевПазарджикще
бъдат приети 120 деца в 6

паралелки. Приемът на
документи от кандидати-
те започва на 20 май.
Първите възпитаници

щеса вV,VIиVII класпо
футбол, бадминтон, худо-
жествена гимнастика,
плуване, модерен пето-
бой, джудо, бокс и волей-
бол.Товасадисциплини,в
коитоПазарджик има до-
казани национални и
международни успехи.
Новотоучилищещепо-

лзва базата на СОУ
“ГеоргиБенковски”,коя-
тоеосновноремонтирана
и санирана. В нея ще съ-
вместяват занятия спорт-
ното и общообразовател-
ното училище. Ще има и
база, специално проекти-
рана и изградена за нуж-
дите на спортната подго-
товка.Възпитаницитеще
ползват и тренировъчни-
те зали, салони, игрища,
стадиони и басейни в гра-
да, които са общинска
собственост и са в добро
състояние.
За учениците в спорт-

ното училище ще бъдат
осигурени и сериозни со-
циални придобивки, за да
могат да се концентрират
единствено в трениро-
въчния и образователния
процес.
Към спортното учили-

ще

СОУ “Георги Бенковски” в Пазарджик, където ще бъде настанено и новото спортно
училище.

има общежитие
със 260 места,

което в близките месеци
ще бъде основно ремон-
тирано. В него ще бъдат
настанени безплатно но-
воприетите ученици,
които са от региона и
страната.Навсичкидеца
ще бъдат осигурени

безплатни
закуска и обяд,

а за живеещите в обще-
житието и вечеря.
На пътуващите деца от

община Пазарджик ще
бъдат издадени безплат-
ни междуградски карти.
Желанието на кмета По-
повеновотоспортноучи-
лищедастанеелитно.Той
предложи за директор на
училищетодабъденазна-
ченевропейскиятисвето-
вен шампион, и олимпий-
ски медалист по джудо и
самбо Георги Георгиев.
Дали товаще стане,ще се
реши след провеждане на
задължителния конкурс.

Сериозно се обмисля и
какво имещеноси учили-
щето.Тотрябвадаесвър-
зано с традициите и успе-
хите на закритото през
1994-а спортно училище.
Среднеговите възпита-

ници са световният и
олимпийски шампион по
вдигане на тежести Бо-
рислав Гидиков, европей-
ският и световен шам-
пион и олимпийски меда-
листГеоргиГеоргиев, ня-
кои от най-големите име-
на в българския и
европейския волейбол
катоДимоТонев,братята
Найден иЛюдмилНайде-
нови, футболистите Вла-
димир Манчев и Атанас
Пашев, както и все още
играещиявратарна“Сла-
вия” Георги Петков,
плувците Соня и Георги
Дангалакови, Красимир
Туманов и други, заради
чиито успехи е вдиган
българският флаг, и зву-
чал родният химн.
Много от завършилите

пазарджишкото спортно
училищесаелитнитрень-
ори.
Според кмета Тодор

Попов възраждането на
спортното училище е не-
разривно свързано с два
проекта, стартирали през
миналата година, за съ-
здаване на представите-
лен мъжки волейболен
клуб и футболен отбор,
носещи името “Хебър”.
Пазарджишкиятволей-

боленклуботтазигодина
вече ще играе в суперли-
гата.Порадитовасаотде-
ленисредствазасаниране
на спортната зала “Васил
Левски”, където ще се
играят мачовете на во-
лейболистите.Впланове-
те на администрацията
влиза и строителството
на нов стадион съвместно
с държавата. Той ще е с
капацитет 2000-2500 ме-
ста ище бъде изграден на
мястото на съществува-
щияпредигодинистадион
“Любен Шкодров”.

ПРОГРАМА

Празникът започва с
тържествена литургия
на дядо Николай
� 8 ч - църква “Св.св. Константин и Елена”
Тържествена литургия, отслужена от Негово Ви-

сокопреосвещенство Пловдивския митрополит Ни-
колай. Литийно шествие до пл. “Константин Ве-
личков”
� 9 ч - пред Младежкия дом
Конкурс “Аз рисувам моя град”
� 10 ч - пред галерия “Станислав Доспевски”
Детски пленер “Св.св. Константин и Елена”
� 10,30 ч - пл. “Константин Величков”
Изпълнения на духов оркестър
� 11 ч - пл. “Константин Величков”
Вдигане на флага на Пазарджик и тържествен

водосвет
� 11,30 ч - пл. “Константин Величков”
Ритуал с новороденото и децата, родени на

празника. Празнична програма с участието на Да-
рина Йотова, танцови и певчески състави, школи
и спортните клубове
� 11,30 ч - градинка на пл. “Възраждане”
Програма с хорови състави
� 11,30 ч - парк остров “Свобода”
Атрактивни спортове
11,30 ч - парк-остров “Свобода”
Корабомоделизъм
� 20 ч - пл. “Константин Величков”
Вечерен концерт с участието на Васил Василев-

Зуека, Християна Луизу, дует “Ритон”, Анелия,
Илиян
� Празнични илюминации

Година след създаването
волейболният “Хебър”
влезе в суперлигата

Амбициозният проект
на община Пазарджик

и лично на кмета Тодор
Поповзавъзражданеисъ-
здаване на мъжки во-
лейболен клуб “ Хебър”
само за година постигна
първия си голям успех.
Волейболистите на

“Хебър” (Пазарджик)
станаха шампиони във
висшата лига и от този
сезон ще играят в на-
ционалната суперлига.
В кратки срокове

треньорът Атанас Па-
влов направи добра се-
лекция и да изгради
боеспособен отбор, кой-
то според специалисти е
бил готов за супер лига-
та още със създаването
си, но в Пазарджик дър-

жат да се спазват прави-
лата на волейболната
федерация.
Градът имаше пред-

ставителен волейболен
клуб, който играеше на
най-високо ниво до 1999
г., когато в него се съ-
стезаваха Димо Тонев,
братята Найден и Люд-
мил Найденови, Виктор
Карагьозов и др.
Сега амбициите са

още по-големи. За новия
сезон клубът е обезпе-
чен финансово от общи-
ната и спонсори, работи
се по подобряване на
селекцията и в Пазар-
джик не крият желание-
то си да атакуват и шам-
пионската титла.
За това ще се разчита

“Хебър” (Пазарджик) триумфира със златните меда-
ливъввисшаталига,коетогоизпративъвволейболна-
та суперлига.

и на безрезервната под-
крепа на местната пуб-
лика, за която мачовете
на волейболния отбор
през миналия сезон се
превърнаха в празници.
В зала “Васил Левски”

се събираха по около
2000 привърженици. В
клуба успешно се разви-
ва и детско-юношеска
школа, в която тренират
около 120 деца от всич-
ки възрастови групи.
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