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спират!

„Без значение каква е политическата конюнктура не бива да се блокират проекти и
обекти, които са важни за хората”, каза още кметът на Пазарджик

„Абсолютно безобразие. Не може държавата да спре да функционира ” – така кметът на Пазарджик
Тодор Попов определи преустановяването на всички ремонтни дейности на територията на Областно
пътно управление – Пазарджик. То е разпоредено от новия председател на УС на АПИ. Писмото е
изпратено вчера до Пътно управление – Пазарджик, както и до фирма „Европейски пътища”, която
обслужва пътната поддръжка на държавните пътища в Областта.
„Разпоредено е да спрат незабавно всички пътни ремонти до второ нареждане с причина, че
липсвало финансиране. Това е втората грозна стъпка от страна на АПИ, след спиране на Западния
околовръстен път и прекратяване на поръчката, по отношение на пътната инфраструктура в нашата
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област. Доколкото аз имам информация, такова писмо е изпратено до всички пътни управления в
страната, т.е., с две думи, тези хора от АПИ са решили да спрат всички пътни ремонти в държавата”.
Това заяви кметът Тодор Попов и подчерта, че става въпрос за пътни ремонти на изключително важни
отсечки като пътя Пазарджик-Пещера, Пазарджик-Костенец, Пещера-Батак, където ремонтите се
провеждат на базата на сключени договори за пътна поддръжка, които отдавна са влезли в сила и са
спечелени с публични и прозрачни обществени поръчки, самите те не са обжалвани и са възложени при
съответните цени и срокове на база на количествено-стойностни сметки и проекти.
„Спирането на тези пътни ремонти означава, че жителите на нашата област трябва да карат по тези
разбити, разкопани и полуоправени пътища, което е предпоставка за пътно-транспортни произшествия
и затова ще продължават да се случват такива неща, каквито вчера се случиха в Братаница - защото
целият тежък трафик минава през това село и час по-скоро трябва да бъде отпушен пътят за Белово,
защото е ключов за нашата област, както и пътят Пещера - Батак, както и Пещера - Пазарджик, за да не
стават такива тежки инциденти. Мотивът, че нямало финансиране е меко казано смешен.
Уважаеми управници, временни или полувременни, не знам какви, ваш е ангажиментът да намерите
финансиране, това Ви е работата, свършете си я! Не може да се спира работата в държавата във
всичко! Това не е управление!
За толкова години в местното управление, не съм си позволил да спра каквото и да било. Това, което
е започнато, винаги е довършвано. Това е въпрос на правилно планиране и правилен прочит на
ситуацията!”. Това каза още кметът на Пазарджик и апелира към управниците да вземат адекватно
решение по отношение на спрените пътни ремонти.
„За всички е ясно или поне за тези, които разбират от това, че единственият начин за излизане от
криза е инвестиция в строителство, където са ангажирани стотици хиляди хора, прави се
инфраструктура, която е полезна, важна и дългосрочна за развитието на държавата. Как ще спреш
строителството на пътища или рехабилитацията на тези?! От 20 години съм в политиката и такова чудо
досега не е било. Ние местните власти искаме да чуем от тези хора кога ще бъде приет Планът за
развитие – това са пари, които до края на 2023 г. трябва като държава да усвоим за съответните
политики, които ще бъдат одобрени в този план. Останаха година и четири месеца – кога ще го
внасяме, с какви проекти, какви политики ще бъдат вписани? Къде са новите оперативни програми за
новия планов период, в който влязохме – 2021-2027 година, за да знаем колко пари и за какво ще бъдат
предвидени за българските местни общности, защото сме основни бенефициенти по тези проекти. Това
са 60 милиарда, които в следващите години като държава ще трябва да усвоим за съответните
политики. Къде са тези политики?! Не ги виждаме! Да, важно е, правете проверки, ама не спирайте
държавата да работи. Всичко стои и чака! Местната власт и бизнесът не могат да си направи
средносрочен план, какъв ще е бюджетът, на какво да разчитаме! Всички тези сигнали са тревожни и
ако това наистина стане факт и се спрат тези пътища, аз ще застана с името си и ще призова нашите
съграждани наесен, ако нищо не се случва, да протестираме, ама както трябва, защото това е нашият
живот, нашата сигурност и развитието на нашата област и това развитие не може да става заложник на
никого, освен на жителите на областта! Нашият интерес налага тук да има добра пътна
инфраструктура, добра физическа среда, което да гарантира движение, доходи, стабилност и
сигурност. Политическата конюнктура не ни интересува. Тези, които са отишли в Парламента, без
значение от коя партия са, те са отишли там да бъдат полезни на хората, да правят нещо добро и
смислено за държавата, а не да спират и да блокират проекти, които са супер важни!”, категоричен е
Тодор Попов.
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