
Кметът Тодор Попов:

Иновации, култура, спорт - това са
приоритетите за развитие на града � Интервю

на II стр.
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Пазарджик
празнува

пред символа
на града -

Часовниковата
кула на

старата поща.

СНИМКА:
ЛЮБОМИР

ИЛКОВ

По-ниски данъци
за семейства,
ако децата им

спортуват активно
ЛЮБОМИР ИЛКОВ

Родителите, чиито де-
ца спортуват активно, ще
получават отстъпки при
плащането на местните
данъци, обяви преди дни
кметът на Пазарджик То-
дор Попов.
Идеята идва на фона

на небивалия възход на
спортните клубове и ин-
дивидуалните състезате-
ли от града, които все
повече се превръщат в
непреодолим фактор в
национални и междуна-
родни шампионати и
надпревари.
Основната заслуга за

това е на кмета Попов и
екипа му.
Волейболният “Хебър”

спечели купата на Бълга-
рия и е втори в Суперли-
гата. Футболният “Хебър”
вече е при професиона-

Повече от 1500
медала са
спечелили

спортистите
на Пазарджик
през 2018 г.

общината Ренета Камбе-
рова, олимпийски меда-
лист по художествена
гимнастика.
37 спортни клуба ра-

ботят в Пазарджик, като
общината отделя огром-
ни суми за тяхната из-
дръжка. След 23 г. адми-
нистративни борби в гра-
да отново има спортно
училище и възпитаници-
те му вече печелят ме-
дали.
Ударно започват ре-

монти и ново строител-
ство на спортни бази и
съоръжения.
Вече няма квартал,

който да е без спортни
площадки. Спортът вече
е основен приоритет за
развитието на Пазар-
джик в дългосрочен
план.

� Още за спорта в
града на II и V стр.

листите.
Местният бадминтон

клуб е национален шам-
пион за първи път в
историята си, призови
места обират гимнастич-
ки, боксьори, каратисти и
джудисти, плувци и пето-
бойци.
Невероятните над 1500

медала са спечелили
спортистите на Пазар-
джик през миналата го-
дина, обяви с гордост ръ-
ководителят на спорта в

За първи път от
40 г. два квартала
в Пазарджик са
изцяло реновирани

� Проектът е
за 7,5 млн. лв.
по програма
“Региони в растеж”
� С него напълно
обновените
райони вече са 6

� На IV стр.
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Иновации, култура,
спорт - приоритетите

за развитието
на Пазарджик

та да съсредоточат усилията и
възпитанието на децата си върху
това, което може да бъде полез-
но и приятно - културата и спор-
та. Така че, ако приемем физиче-
ската среда за изградена като
база, следва надстройката - ико-
номическите отношения, нашите
традиции в културата и спорта. С
доброто развитие на града, логи-
стични дадености и социални
предимства

ще бъдат привлечени
и хора, които искат
да правят малък
и среден бизнес

Пазарджик е с най-ниската без-
работица от години - под 3%.
Средната работна заплата устой-
чиво нараства - с 20 до 30%. То-
ва е в резултат и на големите ин-
вестиции, които успяхме да при-
влечем. Международен произво-
дител на автомобилни компонен-
ти откри преди дни нови
производствени мощности, които
гарантират още 1200 работни ме-
ста. През лятото ще бъде открита
втора мощност, като инвеститорът
планира нови 500 работни места.
Така че градът се развива устой-
чиво по отношение на трудова
заетост и възможности за реали-
зация. Аз даже се притеснявам,
че вече няма какво да предло-
жим като работна сила.
Що се отнася до иновациите,

смятам, че ние трябва да бъдем
интересни и първи за неща, които
не са правени в България. Имаме
база за висше учебно заведение,
а иновациите се развиват в обра-
зованието. Те са в технологиите,
без които вече не можем. Стре-
мим се към инвестиции в образо-
ванието, но не към български, а
чуждестранен университет.
- Какво имате предвид?
- Като му дойде времето, ще го

обясним. Отделно мислим за от-
криване на училище за медицин-
ски сестри и акушерки, защото
страната има огромна нужда от
такива кадри. По отношение на
културата Пазарджик е с огром-
ни възможности, трябва да ги съ-
храняваме и развиваме. Да запа-
зим оркестри, ансамбли и цялата
културна палитра на нашата
общност. Спортът е социален фе-
номен. През първите мандати
малко занемарихме нещата в то-
ва отношение, но сега съм твър-
до решен да направим Пазар-
джик най-спортния град в Бълга-
рия.
Ще използваме всички инстру-

менти, за да накараме децата да
тренират, независимо какъв
спорт. Само ще отбележа, че за
миналата година спортистите на
Пазарджик спечелиха над 1500
медала - небивало за града. Вече
имаме най-много спортни клубове
- 37, и най-много деца, които тре-
нират, съотносими към населе-
нието.
Отделяме огромен бюджет за

субсидиране на спортните клубо-
ве. Ще продължим тази практика,
докато я наложим като устойчив
модел на обществено поведение.

- Г-н Попов, какво се проме-
ни в Пазарджик и общината
през последна година на изти-
чащия ви мандат и успяхте ли
да реализирате планираните
приоритети и проекти?
- За този период ние работим

поетапно и изпълняваме както
своята предизборна програма,
така и тенденциите в надгражда-
не на всички важни дейности,
които развиваме в последните 12
г., откакто съм кмет на община-
та. През последната година в Па-
зарджик бяха реновирани 4-5
училища и с тях завършихме ре-
монтите в образователната ин-
фраструктура. Продължихме са-
нирането на заложените обекти
по Оперативна програма “Регио-
ни в растеж”. Успяхме да рено-
вираме два големи квартала
(около Болницата и Моста на
Лютата), заложени също в про-
грамата.

Развихме и двата
наши спортни проекта
- волейбол и футбол,

които радват целия град. Във во-
лейбола спечелихме купата на
България, завършихме първи в
редовния сезон на Суперлигата
по волейбол, а след плейофите
станахме вицешампиони на Бъл-
гария.
Във футбола си поставихме за

цел да влезем в професионална-
та лига. Остана да стартираме
други два важни проекта, свърза-
ни със сепариране на отпадъците
и рекултивацията на старото
сметище. Изграждането на сепа-
риращата инсталация ще започ-
не след дни на новото регионал-
но депо за отпадъци. Готов е и
проектът за рекултивация на ста-
рото сметище, по който работих-
ме през годината. Приключваме

и проекта за обновяване на пре-
чиствателната станция с азотно-
фосфорно пречистване. Ще го
стартираме тази есен. Готов е и
проектът за цялостна реновация
на стадиона и до 10 дни започва.
- Какво стана с очаквания от

жителите на града пешеходен
мост над река Марица?
- Започнахме изграждането на

моста. Няколко месеца ни делят
от неговото завършване и откри-
ване. Мостът ще свързва парк
остров “Свобода” със зоната на
здравето. След като ги обеди-
ним, чрез него ще направим
един голям спортно-развлекате-
лен комплекс за отдих, почивка
и спорт.
През тази година работихме

много усилено и по още два
проекта, които ще стартираме.
Първият е по подмяната на 70%
от уличното осветление с LED ос-
ветителни тела. Вече сме готови
и очакваме да отворят лотовете
за кандидатстване по т.нар. нор-
вежка програма. Подготвяме и

реновацията на
спортна зала “Хебър”,

кактоиизгражданетонановаучеб-
но-тренировъчна база в спортно-
то училище. Ще строим и нова
зала само за тренировки. Инве-
стирахме и в изграждане на нови
църкви в селата Сарая, Драгор и
Крали Марко.
- С реновирането на послед-

ните два квартала на практика
2/3 от Пазарджик е обновен.
Какво още остава?
- Остават още няколко неща.

Всъщност това са 3 квартала -
“Ябълките” и територията, която
е около бул. “Стефан Караджа”.

Имаме и 20-ина второстепенни
улици, които трябва да ремонти-
раме. Поне половината от тях ще
ги направим през тази година.
Остана изключително важният
ни проект - западен околовръ-
стен път, който се надявам тази
година да стартираме. След тези
неща, споменах и зоната на
здравето - смятам, че градът ще
има европейски вид.
- Тази година е изборна за

местната власт. Вие вече зая-
вихте официално, че ще се
кандидатирате за 4-и мандат
като кмет и обявихте приори-
тетите за развитие - икономи-
ка, спорт, кулура и иновации.
Какво се крие зад тях?
- Тези приоритети ще ни дадат

това глобално социално развитие
като общност, което ще гаранти-
ра дългосрочна устойчивост в об-
щината. Приоритетите не са из-
брани случайно и не са посоче-
ни, защото ще се харесаме на
някого. Избрани са след внима-
телен социално-икономически
анализ, който аз и екипът ми на-
правихме - смятаме, че това е
най-важното в средносрочен
план за развитието на общината.
Разглеждам нещата глобално

в два аспекта. Първият от тях,
след като сме подобрили по-го-
лямата част от физическата сре-
да, е да се фокусираме върху
икономиката, за да има устойчи-
вост в тенденцията за откриване
на нови работни места и повиша-
ване на доходите.
Вторият е да работим за създа-

ване на модели на публично по-
ведение, които да увеличат само-
чувствието на жителите на града
и да дадат нови хоризонти. Хора-

Кметът
Тодор
Попов

ЛЮБОМИР ИЛКОВ

� Градът е с най-ниската
безработица от години -
под 3%, развива се успешно
по отношение на трудовата
заетост - дори се притеснявам,
че вече няма какво да
предложим като работна сила
� Във волейбола взехме купата,
поставихме си за цел да влезем
в професионалния футбол

Градът, роден на брега на Марица преди
повече от 6 века. Градът, който носи в съ-

рцето си богато наследство от събития и
история. Градът, който всеки ден се ражда и
живее с пулса на новите предизвикателства.
Този град е такъв, каквито са хората в не-

го - горди, самовзискателни, критични, от-
стояващи себе си.

Скъпи съграждани,
Пазарджик е всеки един от нас! Той се

развива с нашето желание да бъдем по-до-
бри, да постигаме целите си, да живеем
стойностно. Така, както са завещали пред-
ците ни - с кураж, далновидност и самочув-
ствие.
Горд съм, че Пазарджик е общност от хора

- сетивни за предизвикателствата на днеш-
ния свят, които не спират да градят и да се
развиват.
Да ни закрилят светите равноапостоли

Елена и Константин!
Честит празник!

ТОДОР ПОПОВ
кмет на община Пазарджик
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� Проектът е за
7,5 млн. лв.
по програма

“Региони в растеж”
� С него напълно

обновените райони в
Пазарджик вече са 6

ЛЮБО ИЛКОВ

Два от големите квартали на
Пазарджик - “Марица - Бол-
нична” и “Мостът на Лютата”,
бяха изцяло реновирани след
повече от година строителни и
ремонтни дейности.
Проектът е по програма “Ре-

гиони в растеж” и е на стой-
ност 7,5 млн. лева. С тях из-
цяло обновените квартали на
града са вече 6, като тази ци-
фра включва и централната
част на Пазарджик.

“С тези инвестиции
подобрихме не само
жизнената среда на
хората, но и тяхното
самочувствие,

че живеят в един обновен
европейски град”, заяви кме-
тът на общината Тодор Попов.
Реновирането стана поетапно
и в рамките на заложените
срокове.
Изцяло бяха обновени чети-

ри междублокови простран-
ства в жилищните райони. Из-
градени са изцяло нови спорт-
ни и детски площадки.
Обновени са паркови про-

странства с допълнително озе-

леняване от дървета, храсти и
цветя. Подменени са настил-
ките по алеите и тротоарите.
Кварталите греят с нови пей-
ки, беседки и съдове за отпа-

дъци.
За живеещите там са офор-

мени паркоместа, включител-
но и за хора в неравностойно
положение.

Навсякъде е поставено
ново енергоспестяващо
осветление
Рехабилитирани са обслуж-

ващи улици и подходи.
Забележителното е, че тези

квартали не са обновявани по-
вече от 40 години, откакто са
обособени и създадени.
Общо 26 млн. лв. са инве-

стирани в Пазарджик по про-
грама “Региони в растеж” за
реновиране на квартали, учи-
лища и детски градини, адми-
нистративни сгради и жилища.

Деца се радват на новите
площадки в обновените
квартали на Пазарджик.

За първи път от 40 г.
два квартала са
изцяло реновирани

Стартира проект
за сепарираща и
компостираща
инсталация

ЛЮБО ИЛКОВ

До края на месеца община Пазарджик старти-
ра проект за изграждане на съоръжения за пред-
варително сепариране на битови отпадъци и ин-
сталация за компостиране към регионалното де-
по, което обслужва 9 общини. Стойността на
проекта е над 19 млн. лв., които се осигуряват по
програма “Околна среда 2014-2020” под формата
на безвъзмездна финансова помощ.
За да започне изпълнението, кметът Тодор По-

пов направи предложение до общинския съвет за
револвиращ кредит от 4 млн. лв. от фонд ФЛАГ.
Парите са необходими за комбинирано финанси-
ране на процедурите по изграждане на инстала-
циите, което трябва да бъде завършено до 2021
г. С кредита ще бъде осигурен източник, покри-
ващ бъдещите разходи за междинни плащания
по договорите с изпълнителите.
Револвиращият кредит трябва да бъде погасен

до 2021 г., като са предвидени опции за пред-
срочно, цялостно или частично погасяване, без
да се начисляват такси за това. Погасяването на
кредита ще става от средствата по междинните
плащания, с които управителният орган ще въз-
становява направените разходи за проекта.
Предложението на кмета е подложено на об-

ществено обсъждане до утре, 22 май.

Регионалното депо за отпадъци, където започва
изграждане на инсталациите

Така ще изглежда мостът над река Марица.

Нов пешеходен
мост над Марица
до края на лятото

ЛЮБО ПЕТРОВ

Изцяло нов пешеходен мост над река Марица се
изгражда в момента в Пазарджик. Той ще свързва
най-големия парк “Острова” със зоната на здравето.
Това ще позволи двете обособени части за отдих,
почивка, развлечение и спорт да се превърнат в
огромен комплекс, който ще обединява нуждите на
жителите на града.
От друга страна, мостът ще предоставя директна

пешеходна връзка между жилищната зона на Па-
зарджик с промишлено-търговската.
Новото съоръжение ще е с дължина 108 и шири-

на 6 метра, от които 5 метра ще са за пешеходци.
Предвидена е специална рампа за хора в неравно-
стойно положение и детски колички. Стойността на
моста ще е 1,2 млн. лв., като 700 хил. от тях са от-
пуснати от правителството, а останалите са от соб-
ствено финансиране на общината.
Първият етап от изграждането - направата на

дълбоководните фундаменти, вече е готов. Изграж-
дат се подходите към съоръжението и детайлите из-
вън реката. Заради размножителния период на вод-
ните обитатели от Басейнова дирекция в Пловдив
наложиха забрана за строително-монтажни работи
във водата до 30 юни. Това обаче няма да попречи
новият мост да бъде открит до края на лятото.
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ПРОГРАМА НА ПРАЗНИКА НА ПАЗАРДЖИК
8 ч - църква "Св. св. Константин и Елена" 
Тържествена литургия, отслужена от Негово 
Високопреосвещенство Пловдивския митрополит Николай. 
Литийно шествие до площад "Константин Величков"
9 ч - пред Младежкия дом 
Конкурс "Аз рисувам моя град"
10 ч - пред ХГ "Станислав Доспевски"
Детски пленер "Св. св. Константин и Елена" 
10,30 ч - пл. "Константин Величков" 
Изпълнения на духовите оркестри към 
Симфонично-оперетно дружество и ВВС
11 ч - пл. "Константин Величков" 
Вдигане на флага на Пазарджик и Тържествен 
благодарствен водосвет
11,30 ч - пл. "Константин Величков"
Ритуал с новороденото и децата, родени на празника. 
Празнична програма с участието на балетни и танцови 
школи от Пазарджик
11,30 ч - пл. "Възраждане"
Програма с хорови състави
18,30 ч - ХГ "Станислав Доспевски"
Юбилейна изложба на Величко Минеков, 90 години от 
рождението на скулптора 
19 ч - парк "Острова"
Концерт на оркестър "Орфей"
20 ч - пл. "Константин Величков"
Вечерен концерт с участието на Надежда Александрова, 
Боро Първи, Мария Илиева, Васил Найденов
Празнични илюминации 

19 монументални творби на проф. Минеков са ек-
спонирани в централната градска зона.
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Галерия на открито
по бреговете на
градския канал

Скулптурите край “Паша арк”
са 16 - впечатляваща е тази

на световноизвестния
български художник Димитър

Казаков - Нерон

арк” са с различни размери и
са съобразени с градската
среда. Изработени са от трай-
ни материали - бронз, стома-
на, керамика и камък, като са
монтирани безопасно.
Впечатляващи са скулптура-

та на световноизвестния бъл-
гарски художник Димитър Ка-
заков - Нерон, облегната над
перилата на един от мостове-
те на канала в естествен ръст.
Творбата е дело на художника
Марин Кузов.
“Цветето” на проф. Стефан

Лютаков, “Череши” на Олег
Копанаров, “Полъх” на Леон
Бабачев - своебразната гале-
рия на открито привлича по-
стоянно интереса на жителите
и гостите на града и се е пре-
върнала в място за снимки и
селфита.
От ръководството на Пазар-

джик са категорични, че
проектът “По канала” продъл-
жава.

ЛЮБО ИЛКОВ

Уникална скулптурна гале-
рия на открито се оформи
през последните години по
протежение на градския канал
“Паша арк” в Пазарджик.
Каналът, който пресича гра-

да, е построен още преди Ос-
вобождението, за да напоява
оризовите полета в района.
Идеята за създаването на

проекта “По канала” е на об-
щинското ръководство, което
финансира одобрените проек-
ти на местни творци.
16 са вече скулптурните

композиции, като преди месе-
ци бяха поставени 3 нови
творби.
Скулптурите край “Паша

Паметникът на Димитър Казаков
-Неров е на мост над канала.

Скулптурата “Череши” е любимо
място за снимки и селфи.

Юбилейна изложба
на проф. Величко
Минеков откриват днес

развитието на града.
Негови творби се намират в

художествени галерии в стра-
ната и чужбина, както и в ко-
лекциите на Световната орга-
низация по изхранването - Же-
нева, Кенеди център - Вашинг-
тон, кметството на Антверпен,
колекциите на Юго Вутен -

Белгия, Петер
Лудвиг - Кьолн,
частни сбирки.
Художествена-

та галерия в Па-
зарджик прите-
жава най-богата-
та колекция с
творби на проф.
Минеков - над
150 рисунки, 100
малки пластики
и 19 монумен-
тални творби.
Последните са
експонирани на
открито в цен-
тралната пеше-
ходна зона на
града.

ЛЮБО ПЕТРОВ

Юбилейна изложба на све-
товноизвестния скулптор проф.
Величко Минеков по повод 90-
годишнината му ще бъде от-
крита днес в художествена га-
лерия “Ст. Доспевски” в Па-
зарджик на празника на града.
Изложбата ще включва 42

скулптури и много рисунки на
изтъкнатия български творец,
който е роден в село Мало Ко-
наре до Пазарджик.
Проф. Минеков е почетен

гражданин на Пазарджик и
първият носител на национал-
ната награда “Константин Ве-
личков”, присъдена му през
2015 г. за цялостен принос в
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Зала “Васил Левски” в Пазарджик не можеше да побере всички желаещи да видят
шоуто на волейболистите “Нашите шампиони”.

С това грандиозно шоу Пазарджик отбеляза успешния сезон на волейболистите от
“Хебър”.

ЛЮБОМИР ИЛКОВ

за успешния сезон на
волейболистите от “Хебър”

Кметът: Моят
ангажимент по
обезпечение
на този проект
продължава

фактор в Суперлигата.
Момчетата на треньора
Атанас Петров спечели-
ха през приключилия се-
зон купата на България,
класираха се първи в ре-
довния национален шам-
пионат и станаха вице-
шампиони при плейофи-
те, след като бяха нади-
грани единствено от бур-
гаския “Нефтохимик”.
“На нас второто място

не ни отива - в каквото и

да било. Моят ангажи-
мент по отношение на
обезпечението на този
проект продължава. От
треньора Петров ще
очаквам да направи нео-
бходимата селекция, за
да стане “Хебър” още
по-силен през новия се-
зон, а от самите състе-
затели да дадат всичко
най-добро от себе си, за
да може догодина отбо-
рът ни да бъде не про-

сто непреодолим фак-
тор, а доминантен лидер
във волейболната Су-
перлига.”
Това заяви пред отбо-

ра и хилядите привърже-
ници кметът Тодор По-
пов. Всъщност той е ос-
новният инициатор и
двигател на двата спорт-
ни проекта за възражда-
не на професионалните
волейбол и футбол в гра-
да.

За успешно завърше-
ния сезон 2018-2019 г.
всички треньори и во-
лейболисти на “Хебър”
бяха наградени с почет-
ни плакети от името на
община Пазарджик.
На тържеството беше

оповестено, че досегаш-
ният административен
директор на клуба Алек-
сандър Иванов е новият
председател на УС на
ВК “Хебър”.

Сграндиозното шоу
“Нашите шампиони”
беше ознаменуван

изключително успешни-
ят сезон в националната
Суперлига на мъжкия
представителен волей-
болен отбор на ВК “Хе-
бър”. Спортната зала
“Васил Левски”, където
бе тържеството, бе пре-
пълнена от фенове на
отбора.
Създаден преди по-

малко от 3 г., волейбол-
ният “Хебър” сътвори
истинско чудо и се пре-
върна в незаобиколим

Шоу “Нашите шампиони”

ФК “Хебър” се завърна
в професионалния футбол

ЛЮБО ИЛКОВ

Три кръга преди края на шампионата в амать-
орската Трета югозападна футболна лига па-

зарджишкият ФК “Хебър” е първи в класиране-
то с 12 точки преднина пред втория “Оборище”
(Панагюрище). Така на практика е новият
участник в професионалната “Б” футболна лига.
Това стана на 11 май след победа с 3:0 над

“Беласица” (Петрич) и точно 12 г. след като от-
падна от професионалния футбол през 2007 г.
Момчетата на треньора Николай Митов изра-

зиха радостта си от постигнатото с 12 бутилки
шампанско. Най-щастлив от победата е кметът
Тодор Попов, който преди началото на сезона
постави пред клуба задачата за завръщане в
“Б” лигата и професионалния футбол.
За да стигне до успеха, “Хебър” има 26 побе-

ди, 3 равенства и 2 загуби през сезона. Истин-
ският прелом в играта и резултатите на отбора
настъпи, след като през октомври 2018 г. за
треньор беше назначен Николай Митов, който
преди това е ръководил отборите на “Левски”,
“Септември”, “Славия” и “Монтана”.

Играчите на “Хебър” се поздравяват с поредната
победаизавръщанетосивпрофесионалнияфутбол.

Алея на най-добрите
спортисти откриха
в парк “Писковец”

ЛЮБО ИЛКОВ

Алея на най-добрите спорти-
сти бе открита в парк “Писко-
вец" по идея на ръководителя
на спорта в Пазарджик Ренета
Камберова, която е олимпийска
медалистка с ансамбъла по ху-
дожествена гимнастика.
Алеята е под формата на дъга

и представлява композиция от
12 пана, изработена от местния
художник Леон Бабачев. На тях
са поставени снимките на 10-те
най-добри спортисти, на трень-
ора и отбора на миналата годи-
на. Всяка година след тради-
ционната анкета на местните
журналисти снимките на пана-
та ще се подменят с тези на
новите носители на наградите.

Алея на
най-добрите

спортисти вече
има в Пазарджик.

Ремонт на градския
стадион “Георги

Бенковски” в Пазар-
джик ще започне до
броени дни, тъй като
наскоро беше избрана
фирмата изпълнител.
Той ще бъде извършен
на2етапа, катопредви-
денатаобщастойносте
над 1,5 млн. лева.
За първия етап на

ремонта в края на ми-
налата година прави-
телството отпусна на
община Пазарджик
800 хил. лева. С тези
средства ще бъде на-
правена пълна рекон-
струкция на централна-
та трибуна, като ще бъ-
деизграденаикозирка.
Ще бъде подменена

поливната система и

Ремонт на стадион
“Георги Бенковски”

Започва ремонтът на стадион “Георги Бенковски”.

ще се рекултивира
футболният терен.
През втория етап, за

който средствата ще
бъдат осигурени допъл-
нително, е планирано
да бъдат реконструира-

ни трибуните, които са
встрани от централния
сектор. През 2018-а
сградата на стадиона, в
която са съблекалните,
баните и офисите, бе-
ше основно ремонтира-

на и е в много добро
състояние. В същото
време БФС започва
изгражданенаново тре-
нировъчно игрище в Па-
зарджик, непосредстве-
но до градския стадион.


	24_17
	24_18
	24_19
	24_20
	24_21

