
Велоалеите - новото бижу на Пловдив
Здравейте!

Със стотици пловдив-
чани направихме велошествие
по новите велоалеи на града.
Това беше важен ден за нас. Ис-
кахме да направим реален
тест в голям мащаб. Дойдоха
много съграждани и те се рад-
ваха на този алтернативен
транспорт в града. Насладих-
ме се на безопасно преминава-
не от бул. "Цар Борис III Обе-
динител" до район "Тракия". Стратегията за раз-
витие на велосипедния транспорт в Пловдив до
2020 година не само се изпълнява, но и ще се надг-
ражда.
Започнахме реконструкцията на бул. "Васил Апри-
лов" и на "Коматевско шосе". Предстои старт и
други инфраструктурни проекти от изключител-
но значение за града - бул. "Руски", "6-ти септемв-
ри", новият булевард "Северен ". Всички са проек-
тирани с велоалеи. С колело от Коматево до Плов-
див, безопасно и приятно - мечтата на коматевци
се сбъдва. 
Друг мащабен инфраструктурен проект бележи
напредък - Голямоконарско шосе. От изключително
значение за развитието на Северната индустри-
ална зона. Един от входовете на Пловдив ще се
превърне в поредното привлекателно място за ра-
бота.
Идва ред за облагородяването на Гладно поле. На
ул. "Богомил" вече се изграждат зони за отдих и
детски площадки по проект "Реконструкция и об-
новяване на парковата площ в Пловдив" по Опера-
тивна програма "Регионално развитие". 
Предстои откриването на Младежкия център до
Гребния канал. Той е с уникална спортна база -фут-
болни и баскетболни игрища, тенис кортове,
фитнес. Втора такава база ще изградим и до Ко-
лодрума.
Не спираме да работим. Готови сме и с първите
проекти за 2016 година. 

Инж. Иван Тотев, кмет на Пловдив 

От диамант,
обвит в прах,
Пловдив
стана за
пример

Американска
компания 
изгражда
офис за 
2000 работни
места 

Пловдив все
по-динамичен,
Старият град
шампион по
посетители
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Приключва изгражда-
нето  на 48 километ-
ра велоалеи в Плов-

див, с които градът се
превръща в пример за
най-добре регулирана ве-
лоалейна мрежа в Бълга-
рия.  До 60-65 км ще дос-
тигнат велоалеите  с реа-
лизирането на общинските
проекти за реконструкция-
та на бул. "Руски", "Васил
Априлов" "Коматевско
шосе" и изграждането на
бул. "Северен".

Велоалеите се превръ-

щат в новото бижу на гра-
да. Пловдивчани вече има-
ха възможност да ги изп-
робват на велошествие и
останаха възхитени от ус-
ловията за безопасно прид-
вижване из града.

Велопроектът е част от
концепцията на Пловдив за
намаляване на вредните
емисии и осигуряване на
възможности за алтерна-
тивен транспорт - по-ев-
тин, по-здравословен  и по-
лесен. Това ще намали зад-
ръстванията и ще промени

културата на пловдивчани
при използването на този
екологичен начин на прид-
вижване. 

690 велостоянки ще бъ-
дат разположени  до об-
ществени институции, как-
то и по  реконструираните
булеварди. На възлови
места в града вече има
указателни табели, които
информират за велоалеи-
ната мрежа.

Велопроектът е част от
големия транспортен про-
ект и е на стойност 15 млн.

лв. Общата стойност на
проект "Модернизация и
развитие на устойчив град-
ски транспорт в град Плов-
див" по Оперативна прог-
рама "Регионално разви-
тие" 2007-2013 г" е 44 306
947 лева. Основната цел,
която си поставя, е насър-
чаване използването на ус-
тойчиви начини на транс-
порт.

За велоалеите 
на 6-7 страници

2

3

4-5



Детски площад-
ки и зони за отдих
на открито ще се из-

градят в Гладно поле по
проект "Реконструкция и
обновяване на парковата
площ в Пловдив", чиято об-
ща стойност е 8,4 млн. лева.

За Гладно поле предви-
дените средства за облаго-
родяване и социализация са
484 970 лева и са по Опера-
тивна програма "Регионал-
но развитие" с финансовата
помощ на Европейския
фонд за регионално разви-
тие. Досега по проекта бе
реконструирана изцяло Цар
Симеоновата градина. Вто-
рата част включва квартал
Гладно поле.

Община Пловдив ще
осигури достъпна и еколо-
гична градска среда в район
"Източен". Парковата площ
е допълнителен обект на ин-
тервенция в рамките на го-
лемия проект: "Изграждане
на зелена и достъпна градс-
ка среда в град Пловдив".
Той се изпълнява по Опера-
тивна програма "Регионал-
но развитие", а общата му
стойност е в размер на 8 387
424,78 лв. От тази сума ка-
то безвъзмездна финансова
помощ от Европейския
фонд за регионално разви-
тие са осигурени 5 878
010,90 лв., коментира ръко-
водителят на проекта инж.

Димитър Кацарски, зам.-
кмет по дейност "Общинска
собственост, устройство на
територията, строителство
и инвестиции" в Община
Пловдив. 

Обновяването на парко-
вата площ в район Източен
включва възстановяване на
парковата растителност и
обзавеждане, изграждане на
детски площадки и поливна
система за поддържане на
растителните видове, поста-
вяне на енергоефективно
парково осветление, осигу-

ряване на достъпна паркова
среда за хората с уврежда-
ния в района, подчерта инж.
Кацарски.

"По този начин ще се
подобрят възможностите за
отдих, игра, спорт и прекар-
ване на свободното време
на жителите и гостите на
града", каза още инж. Дими-
тър Кацарски. Според него
това ще доведе до  повиша-
ване на атрактивността, по-
сещаемостта и социализи-
ращата роля на парковата
площ в район "Източен".

8,4 милиона за 
парковете в Пловдив

октомври 2015 г. ПРОЕКТИ

Американската ком-
пания за микропро-
цесори Sibiz ще изг-

ради собствен офис в
Пловдив. Първата копка
ще бъде направена до края
на октомври, теренът е ку-
пен от общината на търг
през януари тази година за
813 хил. лв. Сградата тряб-
ва да е готова до началото
на 2017 г. Тя ще бъде със
17 хил. кв. метра и с капа-
цитет до 2000 работни
места.

Това съобщи Радослав
Дервишев, представител
на компанията за Бълга-

рия. От  компанията засега
не казват размера на ин-
вестицията, като само
уточниха, че става дума за
сериозна сума.

В края на януари тази
година дружеството "Тек-
реал", съсобственик в бъл-
гарския клон на Sibiz, е ку-
пил на търг от общината
имот с размер 4 дка, показ-
ва справка в имотния ре-
гистър. На мястото ще бъ-
де построена десететажна
администативна сграда.

"Това обаче няма да бъ-
де промишлен център",
уточнява Дервишев. В

сградата ще се помещават
офиси, център за обучение
и конферентни зали. Капа-
цитетът ще е между 1000 и
2000 работни места. Към
март 2015 г. фирмата има
36 служители и се поме-
щава в сравнително малка
жилищна сграда на ул.
"Крим" в града.

Българската фирма с
калифорнийски корени,
както Дервишев определя
Sibiz, развива дейност в
България вече 11 години.
Тя се занимава с разработ-
ка разработка на хардуер и
софтуер и търговия. По-

конкретно компанията, ко-
ято според сайта си има
два офиса - един в Маун-
тин вю в Калифорния и
един в Пловдив, прави спе-
циализирани чипове и спе-
цифичен фърмуеър (вгра-
дени системи за управле-
ние на електроника - от
уреди до мобилни телефо-
ни).

Едновременно с произ-
водствената и развойната
си дейност частната ком-
пания има и традиции в
сферата на образованието
и подготовката на инже-
нерни кадри. Тъкмо това е

и причината част от бъде-
щата им административна
сграда в Пловдив да бъде
заделена за учебни зали.

"За жалост квалифици-
раните кадри в тази област
трудно се намират и са
нужни обучения. Затова и
пред нас не стои на този
етап въпросът колко хора
искаме да наемем, а по-
скоро колко бихме могли
да намерим", коментира
Дервишев едно от големи-
те предизвикателства в ИТ
сектора.

Създадена през 2003 г.
по инициатива на техноло-

гична компания в Силици-
евата долина и източно-
певропейски университе-
ти, година по-късно Sibiz
отваря и офис в Пловдив. 

През последните пет
години компанията ста-
билно нараства и подобря-
ва резултатите си - от 2011
г. насам служителите на
компанията са се увеличи-
ли почти три пъти, а обо-
ротите и печалбите, макар
и с по-малки темпове, съ-
шо растат. 

За 2014 г. българското
подразделение на компа-
ния има приходи от 1.8
млн. лв. и печалба от 893
хил. лв. Година по-рано
оборотът на Sibiz е малко
над 1.2 млн. лв., а печалба-
та - 399 хил.

По-сериозното устано-
вяване на американската
компания в Пловдив зат-
върждава една очертала се
през последните години
тенденцията на концентра-
ция на ИТ фирми в града.
Преди няколко месеца ук-
раинската софтуерна ком-
пания Speedflow обяви, че
изцяло местни производст-
вото си в града, водейки
със себе си част от служи-
телите си и с намерение да
назначи 50 местни специа-
листи.

Американска компания

Тръгва Голямоконарско шосе,
ред е на Околовръстното

изгражда офис за
2000 работни места 
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Проектът за реконст-
рукция на Голямоконарс-
ко шосе на стойност 50
млн. лева е готов и в
следващия мандат ще за-
почне реализацията му.
Това е един от най-голе-
мите инфраструктурни
проекти, подготвен в то-
зи мандат.  

Очаква се той да даде
нов тласък на бизнеса в
Северната индустриална
зона. Ще се подобри и

оптимизира организаци-
ята на движението,  ще
се подобри безопасност-
та. Голямоконарско шо-
се ще бъде разширено,
ще има локални платна и
велоалеи. Ще бъдат пус-
нати и линии на градския
транспорт до индустри-
алната зона и близките
населени места на тери-
торията на община "Ма-
рица".

Приключи и проекти-

рането на околовръстния
пръстен между Ягодовс-
ко и Асеновградско шосе.
Проектът е на етап от-
чуждаване на земи. Той
предвижда нов четири-
лентов път с разделител-
на ивица, надлез над жп
линията и голямо кръго-
во кръстовище при връз-
ката с Асеновградско шо-
се. Значително ще бъде
разтоварен транзитния
трафик  през Пловдив.

До края на есента се
очаква броят на новите цве-
тя в Пловдив да надхвърли
милион. Служителите на
ОП "Градини и паркове" ве-
че оформят новите цветни
лехи по паркове, градини,
кръгови кръстовища, буле-
варди и улици, като на мяс-
тото на летните видове за-
саждат есенно-пролетните
цветя. Най-многобройни са

теменужките с голямо раз-
нообразие на цветове, око-
ло които се фокусират но-
вите атрактивни цветни фи-
гури по проекти на специа-
листи от предприятието.
Идеите се допълват от бели
и червени парички, сини не-
забравки и разноцветно се-
лене.

От "Градини и паркове"
специално подчертават, че,

макар и милиони на брой,
цветята, украсяващи Плов-
див, са безкрайно евтини,
тъй като се произвеждат в
собствени оранжерии, кои-
то през последните четири
години от три станаха де-
сет. С лятното зацветяване
се очаква рекордът от 3 000
000 цветя през последните
две години да бъде надми-
нат.

Още милион цветя из града



През  последните две
години Пловдив ус-
пешно се развива ка-

то водеща дестинация за
културен, исторически и съ-
битиен туризъм в страната,
показва доклад на "Византия
Интернешънъл". Резултати-
те са от задълбочено проуч-
ване на туристопотока през
летния сезон тази година,
което показва значителен
ръст на посещенията и при-
ходите от туризъм и свърза-
ните с него индустрии. Ан-
кетирани са над 4800 инди-
видуални посетители на гра-
да и 944 организирани в гру-
пи. Изследването показва,
че приходите от чужденци
значително са се увеличили
и Пловдив привлича все по-
високоплатежни туристи.
Този факт се потвърждава и
от анкетните запитвания,
направени сред индивидуал-
ните туристи. Според докла-
да Старият град излиза на
първо място в България по
брой посетители на истори-
ческа забележителност, а
Пловдив годишно се посе-
щава от над800 000 туристи
и екскурзианти.

Повишаването на сред-
ния престой на чужденците
за периода януари - юли
2014/2015 с над 25% до 2,2
нощувки средно, показва че
има качествена положител-
на промяна в работата с
чуждестранните и българс-
ки туроператори, които са
включили повече нощувки в
програмите си за Пловдив.
Увеличението на средния
брой на нощувките на чуж-
дестранен турист особено
при индивидуалните турис-
ти показва и ефективността
на рекламните кампании на
града, както и на големия
брой публикации в специа-
лизираните издания по све-
та.

В национален контекст,
Пловдив показва, че може да
оползотворява своите ре-
сурси за културен, спортен и
уикендов международен ту-

ризъм в значителна степен
повече от градове, утвърде-
ни като туристически дести-
нации. Градът продължава
да е лидер по ръст на нощув-
ки в процентно отношение
спрямо останалите градове
в страната. Според данните
за първите 7 месеца от тази
година Пловдив бележи
ръст от 5.5% спрямо същия
период за миналата година,
следван от София с 5%.

Новата политика на Об-
щина Пловдив да промоти-
ра културния календар с ме-
сеци напред показва успех
на международните пазари.
Културният туризъм в гра-
да, който се отличава с ус-
тойчивост във времето и с
увеличаващи се приходи и

брой на посетители на кул-
турни събития и забележи-
телности. Ефективните мар-
кетингови стратегии и меж-
дународните признания на
Пловдив като Европейска
столица на културата през
2019г. и като една от десет-
те топ дестинации на "Лоун-
ли Планет" за 2015 година
осигуряват потенциал за ус-
тойчив ръст и през следва-
щите сезони.

Община Пловдив ще
продължи да подпомага по-
пуляризирането на Пловдив
като привлекателен турис-
тически град и чрез участие
на основни, национални и
международни туристичес-
ки борси и изложения. При-
оритет на администрацията

е тази тенденция да се запа-
зи, за да се позиционира и
утвърди града като атрак-
тивна туристическа дестина-
ция на чуждестранните паза-
ри и да се привлекат още по-
вече туристи, които да уве-
личат своя престой в турис-
тическите обекти, разполо-
жени на територията на об-
щината. Прогнозите са ръс-
та от посетители и осъщест-
вените от тях нощувки да
продължи своя възходящ
ход и да постигне устойчи-
вост.

Администрацията про-
дължава да инвестира в нови
обекти и нишови продукти
всяка година. Само преди
седмица стартира кампания-
та по промотирането на пър-
вия Път на виното в страна-
та. До края на тази година
ще отворят два нови турис-
тически обекта - основно ре-
монтираният Природонау-
чен музей с нов 3D планета-
риум, нова част от Римския
стадион на пешеходната зо-
на. В момента усилено се
работи върху нова Зоологи-
ческа градина, проучване и
експониране на Голямата ба-
зилика и приключва архео-
логическото проучване на
Форум запад на Централния
площад.

октомври 2015 г. ПРИКАЗКА ЗА ПЛОВДИВ

Пловдив все по-динамичен,

Пловдив е лидер в про-
изводството на напитки,
основни метали, хартия,
картон и изделия от хар-
тия и картон, производст-
вото на химични продук-
ти, както и в производст-
вото на изделия от каучук
и пластмаси. Градът е вто-
рата дестинация за аут-
сорсинг в България. Очак-
ванията са положителните
тенденции за района да се
запазят или да се увеличат
и през 2016 г. Това сочат
данни представени на кон-
ференция "Пощенска бан-
ка среща бизнеса", която
се проведе в Пловдив. 

Гост-лекторите Лъче-
зар Богданов и Георги
Стоев от Industry Watch
направиха преглед на пос-
ледните данни в глобална-
та, европейската и нацио-
налната икономика, обръ-
щайки специално внима-
ние на тенденциите и пер-
спективите за региона. 

Според данните им
оборотът на фирмите в
област Пловдив е с 32%
по-висок през 2014 г.
спрямо нивата от 2009 г.,
като фирмите генерират
продукция на стойност
близо 12 млрд. лева, от
които 3,4 млрд. са добаве-
на стойност. 

Заетостта в региона се
стабилизира през послед-
ните 3 години, като наети-

те в областта представля-
ват 9,3% от наетите в
страната или общо 210
000. Пловдив се намира
след София (31,6%), но
преди Варна (6.8% от нае-
тите) и Бургас (5.6%) спо-
ред броя наети в страната.
Пловдивска област осигу-
рява 66 000 работни места
в преработващата про-
мишленост. Инвестиции-
те в района са на стойност
от 1,5 млрд. лв., като все
още не са се върнали на
нивата от преди кризата.

От обсъдените данни
на конференцията стана
ясно, че регионите в Бъл-
гария с по-добре развита
индустрия успяват по-
бързо да преодолеят нега-
тивните ефекти от рецеси-
ята, която беше обхванала
почти цяла Европа. При-
състващите коментираха
също, че индустрията в
България е най-силно раз-
вита в област Пловдив и в
столицата София, като
предприятията в Пловдив
осигуряват заетост на
13% от наетите, а в индус-
триалните фирми в столи-
цата работят 12% от всич-
ки наетите в преработва-
щата промишленост в
страната. Това превръща
Пловдив във водещ индус-
триален център в страна-
та. 

Водещ индустриален център 

3

Първата винена карта
в България вече е факт.
Тя е разработена от об-
щина Пловдив, 8 винарс-
ки изби в региона и един
винен бар. Картата беше
официално представена
от зам.-кмета по култура
Стефан Стоянов, който
напомни, че Пловдив и
регионът е наситен на ло-

зови масиви, има и много
изби, които майсторят
вина на световно ниво и
трябва да бъдат презен-
тирани. Той изрази увере-
ност, че в бъдеще картата
може да се разширява с
повече изби.

Първото издание на
картата е в 30-хиляден
тираж. Тя ще се разпрост-

ранява безплатно в ту-
ристическите информа-
ционни центрове на
Пловдив, в заведения, в
общините наоколо и в хо-
телите. В картата са
включени изби от Плов-
див, Първенец, Брестови-
ца, Перущица, Огняново.
Тя ще бъде представена
официално на срещата на

туроператорите през но-
ември в Пловдив.

"Надявам се все пове-
че изби да започнат да
предлагат услугата винен
тур и да се присъединят
към нас", каза Красимира
Кодукова от "Вила Юсти-
на".

"10 години бях пред-
седател на Съюза на ено-

лозите, ограмотявахме
винолюбители и се опит-
вахме да покажем, че де-
густацията не е само пие-
не на вино, а култура, ко-
ято може да популяризи-
ра бранша", добави Ната-
лия Гаджева от единстве-
ната пловдивска изба
"Драгомир"

250 000 туристи са но-

щували в Пловдив за пър-
вите 7 месеца на година-
та, което е с 5 на сто по-
вече от предходната. За
сравнение нощувките в
Бургас за същия период
са били 195 000, а във Ве-
лико Търново - 114 000.
Лидер остава столицата с
отчетени 900 нощувки от
януари до края на юли.

Старият град
шампион

ПРИЗНАНИЕ

Градът показа винения път

по посетители



октомври 2015 г. ГРАДЪТ

Вкрая на мандат 2011-
2015 сме пред плов-
дивчани, горди с

постигнатото. С какви на-
мерения призовахме и по-
лучихме подкрепата им
през 2011? Какви бяха
проблемите, които хората
на Пловдив чакаха с десе-
тилетия да бъдат решени?
Какъв бе Пловдив, който
заварихме, и какъв е днес?

Пловдив бе диамант от
прах, с натрупани от десе-
тилетия проблеми. Основ-
ните му системи не функ-
ционираха. Днес Пловдив
е град за пример, с функ-
циониращи градски систе-
ми, с много и по-качестве-
ни услуги за пловдивчани.

Признанието не е наше,
а на всички международни
и национални конкурси.

ОТЛИЧИЯТА
1. Европейска кул-

турна столица 2019 - пър-
ви български град, спече-
лил тази най-престижна
титла в Европа. Пловдив я
спечели с даденостите си,
презентирани по един ка-
тегоричен начин от управ-
ленския екип на града.
Благодаря на всички ди-
рекции в общината, на
фондация Пловдив 2019 и
най-вече на хората, които
пряко участваха в процеса

и убедиха международно-
то жури, че сме най-дос-
тойните сред българските
градове претенденти. 

Последваха инсинуа-
ции, че духът на Пловдив е
спечелил приза. Ако духът
можеше да се материали-
зира, сигурно всички град-
ски системи щяха да рабо-
тят и без нашите усилия.

2. Пловдив - първият
български град на спорта
през 2014 г. Десетки изгра-
дени спортни съоръжения
и сбъдната десетилетна
мечта - Многофунционал-
на спортна зала за над
8000 зрители общо -
правостоящи и седящи.

3. Н а й - к р а с и в и я т
български град през 2013
г. Община Пловдив първа
в България прие правила
как трябва да изглеждат
всички публични места.
Последва реорганизация
на тенти, чадъри, открити
маси за сервиране, пре-
махване на несъответства-
щи фасади в Централна
градска част. Почти няма
фасада в ЦГЧ, която да не
е реконструирана или да не
се реконструира в момен-
та. Постигнахме договор-
ни отношения с частни
собственици на емблема-
тични сгради в центъра за
художествено осветление.

Сега центърът на Плов-
див свети.

4. Отличие на Кмета
на Пловдив като №1 по
привличане на преки чуж-
дестранни инвестиции през
2014 г.

5. Най-добър бизнес
град - 2014 г.

6. Най-добър град за
живеене според читате-
лите на вестник "24 часа".

7. Н а й - с о ц и а л е н
град. От заварени под 20
социални услуги, предоста-
вяни от Община Пловдив
през 2011,  днес те са 50.

8. Сграда на година-
та за 2013 г. - Раннохристи-
янската Базилика.

9. Сграда на година-
та 2014 в категория Кул-
турно-историческо на-
следство - Античният ста-
дион на Филипопол.

10. Пловдив - град, кой-
то задължително трябва да
бъде посетен, според пуб-
ликации в световните ме-
дии като "Гардиън", "Фай-
неншъл Таймс", "Дискавъ-
ри ченъл", ВВС и други.

Отличията, които са на-
ционални и международни,
връщат вярата на пловдив-
чани в града, надеждата им
да намерят бъдеще тук, ра-
бота и да отгледат децата
си щастливи и спокойни.

Пловдив  - диамантът

Мандатът през 2015 година
На 19.05.2015 г.

Съветът на министри-
те на ЕС в Брюксел
официално гласува
статута на Пловдив и
италианския град Ма-
тера като Европейски
столици на културата
през 2019 година. Ня-
колко дни по-късно
хиляди пловдивчани
ЗАЕДНО отпразнува-
ха утвърждаването на
града ни като Евро-
пейска столица на
културата, а 2019 ба-
лона полетяха в небе-
то на Пловдив в чест
на признанието.

След почти четвърт век мълчание Пеещите
фонтани отново запяха на 22.05.2015 г. Десет
хиляди пловдивчани се събраха в Цар Симео-
новата градина за официалното откриване на
възстановената емблема на Пловдив и от тога-
ва мястото е едно от предпочитаните от плов-
дивчани и техните гости.  

Община Пловдив спече-
ли първа награда в катего-
рия "Обществени организа-
ции, общини и държавни
структури" в конкурса "Най-
зелените компании на Бъл-
гария 2014". "Зеленият Ос-
кар" бе връчен на кмета
инж. Иван Тотев заради ре-
зултатите за подобряване
качеството на въздуха, как-
то и инвестициите в смето-
почистваща и сметоизвоз-
ваща техника с екологичен
клас Евро 5 и Евро 6, в де-
сетки километри новоизг-
радена поливна система,
грижа за зелената система.

Започнаха строителните дейности на най-
модерната в България Зоологическа градина.
Пловдивският зоопарк е първият, проектиран
след членството на страната ни в ЕС и единст-
веният, който отговаря на всички съвременни
изисквания за отглеждането на животните в
среда,  близка до естествената им. В него ще
има 22 хабитата за животните, детски кът, пло-
щадки и други атракции за свободното време
на гражданите. 

В ход е изграждането на Системата за управ-
ление на градския транспорт по проект "Мо-
дернизация и развитие на устойчив градски
транспорт в град Пловдив", финансиран по
Оперативна Програма "Регионално развитие".
Ще бъде внедрена система за електронно так-
суване, система за управление на автопарка,
система за информация за пътуване.

4
Отчетът

Втора част

на кмета



ЗНАКОВИТЕ 
ПРОБЛЕМИ 
ОТ 2011 И 
ТЯХНОТО РЕШЕНЕ

1. Дефицитът на мес-
та в детските градини.

По три дни бяха дено-
нощните опашки от родите-
ли, баби и дядовци, и то по
Нова година. С въведената
от нас електронна система
на записване се сведоха до
нула възможностите за ма-
нипулации, наречени връз-
карство. Осигурихме рав-
ноправен старт за всички
пловдивски деца и родите-
лите им.

2. Делегираните бю-
джети в детските заведения. 

3. Въздухът - най-
мръсният град за 2010 г. е
Пловдив. През 2015-та по
данни на РИОСВ от март
няма нито един ден с преви-
шение на прахови частици
над нормата. Това се дължи
на изцяло новата система в
почистването на Пловдив.

4. Чистотота. Изцяло
нова техника на Общинско
предприятие "Чистота".
График за миене на улиците
- единствен в България:

- 5 пъти в седмицата
миене на улици първи клас.

- 3 пъти седмично
миене на улици втори клас.

- 1 път седмично ми-
ене на улици трети клас -

единствена община у нас с
подобна услуга.

- Десетки километри
изградена мрежа за капково
напояване.

- Над 10 000 залесе-
ли дървета в мандата.

Всичко това рефлектира
върху чистотата на въздуха,
който днес дишат пловдив-
чани.

5. Транспортният хаос.
През 2011 в наследство
заварихме спирките на градс-
ки транспорт без навеси в
дъжд и пек, без пейки за чака-
щите, със забатачена от 2003
година концесия за спирки-
те.

Костваше ни година пре-
говори, заплахи за съд за
милиони за общината. Днес
имаме над 300 спирки с нови
навеси. Осем линии на град-
ския транспорт въобще не се
обслужваха. Сега забравих-
ме чакането под дъжда и пе-
ка.

6. Общият устройст-
вен план. Преасфалтирани
са всички основни булевар-
ди. Изгражда се вътрешният
ринг на Пловдив.

Огромни инвестиции в
забравения от предишното
управление район Южен -
по булеварди като "Македо-
ния" и "Вапцаров", и вът-
решноквартални улици.

Изградени мащабни на
практика нови съоръжения

като пътен възел Скобелева
майка и моста на бул. "Ва-
сил Априлов" - неремонти-
ран 35 години. Инвестиции в
проекти заедно със съседни
общини - Карловско и Асе-
новградски шосета.

7. Проектна готов-
ност за следващия мандат.
Заменяне на паважната нас-
тилка по такива основни
улици като "Даме Груев",
"Гладстон", "Шести септем-
ври". Започваме дълго-
очакваната реконструкция
на Коматевско шосе.

Проектиране на мост на
бул. "България", проектът
Модър - Царевец.

В Оперативна програма
"Транспорт" са включени
ключови проекти като мина-
ването на бул. "Васил Апри-
лов" под Централна гара,
повдигане на жп линията на
Коматевско шосе и връзката
на район Южен с останали-
те части на града.

8. Централна градска
част. Пеещите фонтани и
новата Цар Симеонова гра-
дина. Обект, който радва хи-
ляди пловдивчани. Градина-
та в центъра беше пущинак
без осветление през 2011-та.
Какви лъжи бяха, какви обс-
трукции срещу най-добре
управлявания проект в цен-

търа на Пловдив - 20 милио-
на, 14 милиона! Цифром и
словом цялата реконструк-
ция струва на пловдивчани
1,4 млн. лева.

Пловдив изгради в ман-
дат 2011-2015 най-дългата
Пешеходна зона в Европа -
1750 метра от бившия Пар-
тийен дом до новотела. Пър-
ви български артквартал -
Капана. През януари 2014-а
направихме там първа коп-
ка. Днес Капана е с регули-
рано движение - символ на
Пловдив, който привлича
посетители от цялата страна
и изнася култура в отворени
публични пространства.

9. Ръст в туризма. С
10-11% всяка година от
2012-та туризмът в Пловдив
бележи ръст. Годишните
приходи се увеличават с по
25-30 на сто. Присъствието
на туристи - български и
чужди, е видимо.

10. Пловдив е номер 2
в IT и Аутсорсинг индустри-
ята. Пловдив и София са
двете дестинации на модер-
ните индустрии на 21 век.
Растежът в този важен биз-
нес повлиява директно на
младежката безработица и е
бъдеще за младите хора да
имат висококвалифицирана
работа и създават семейства
в Пловдив, 5000 са вече зае-
тите в сектора пловдивчани,
като 90% са именно млади

хора.
С новата модерна индус-

трия се разширява спектъра
на пловдивския бизнес. Са-
мият той излезе в много
добра кондиция от кризата.
Доказателство е увеличени-
те с 1,2 млн. лв. годишно
приходи от данък придоби-
ване - това е облогът върху
сделки, извършени на тери-
торията на Община Плов-
див. За 2015 г. се очаква
рекорден приход от този
вид данък.

11. Образование. Съз-
дадени са два клъстера с об-
щинско участие -  за IT сек-
тора и за индустрията.

Първият вече спечели
500 хиляви лева от ЕС. Про-
фесионалните гимназии,
университетите, бизнесът и
общината са партньори в
клъстерите в образованието.

През 2016-а Пловдив ще
има и първия си професио-
нален колеж с общинско
участие.

12. Пловдив - вторият
град и по ръст на население-
то. Само 4 града в България
имат ръст по брой жители.
Пловдив е втори и по този
показател. Всичко това ни
изпълва с гордост и увере-
ност, че сме на финала на
един успешен мандат, с ам-
биции да постигнем още
много, за да гарантираме ус-
тойчивост в развитието на
Пловдив.

от прах се превърна в град за пример

Мандатът през 2015 година
От 30.08.2015 г.

Пловдив има една
мечта по-малко -
бленуваната от по-
коления пловдивча-
ни спортна зала ве-
че е факт. Залата е
не само едно от
н а й - м о д е р н и т е
спортни съоръже-
ния в България, но
и разполага с един-
ствения покрит ко-
лодрум в тази част
на Европа. Тя вече
посреща спортни
първенства и кон-
церти.

Пловдив категорично се утвърждава като
център на IT и аутсорсинг индустрията. Това
стана ясно по време на най-мащабната наци-
онална  конференция "Аутсорсинг дестинация
България 2015", организирана от Община
Пловдив. В работата на форума се включиха
президентът Росен Плевнелиев и , вицепреми-
ерът и министър на вътрешните работи Румяна
Бъчварова.

Надлез "Скобелева майка" и мостът на бул.
"Васил Априлов", които не бяха ремонтирани
нито веднъж за 30 години, вече са напълно ре-
конструирани и модернизирани.

Нов модерен парк се изгражда върху 6,5 де-
кара пустеещо досега пространство в края на
ул. "Богомил". Той се финансира с европейски
средства по мярка "Зелена градска среда" на
ОП "Регионално развитие". 
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На Гребната база
бе построена една от
най-големите и модер-
ни детски площадки в
града, на която еднов-
ременно могат да иг-
раят над 100 деца. На
нея за първи път са
монтирани нови за
Пловдив съоръжения.
Едно от най-атрактив-
ните кътчета за игра е
със специална рампа,
така че да е достъпно
за пълноценна игра и
за децата с проблеми в
опорно-двигателния
апарат. 

Следва



48километра велоа-
леи в Пловдив са
почти изградени -

с връзки между тях из це-
лия град и велостоянки за
велосипеди. 37 километра
са изцяло ново строителст-
во, а 11 км са рехабилити-
рани.  Крайният срок е до
края на годината.  Инвес-
тицията е на обща стой-
ност 13 956 748.80 лв. и се
се осъществява по проект

"Модернизация и развитие
на устойчив градски транс-
порт в град Пловдив", фи-
нансиран по ОП "Регио-
нално развитие".

Символичната първа
копка на веломрежата бе-
ше направена  на 28 януари
от кмета инж. Иван Тотев
и Деница Николова, зам.-
министър на регионалното
развитие и благоустройст-
вото и ръководител на УО

на ОПРР.
"Изпълнението на про-

екта е важна стъпка за по-
добряване на мобилността
на хората и на околната
среда както в града, така и
в страната", заяви замест-
ник-министър Николова.
Тя посочи, че за интегрира-
но развитие през новия
програмен период Плов-
див ще получи близо 100
млн. лв. за проекти , вклю-

чително и за нови инвести-
ции в модернизиране на
градския транспорт.

До 65 км ще достигнат
велоалеите в Пловдив с ре-
ализирането и на общинс-
ките проекти за реконст-
рукцията на бул. "Руски",
"Коматевско шосе" и изг-
раждането на бул. "Севе-
рен", отбеляза кметът То-
тев. 
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В Пловдив велоалеите
ще са предимно двупосоч-
ни, като габаритът им е 2
м, с водещи ивици с ши-
рина 25 см. В проекта се
обръща специално внима-
ние на пресичането на
кръстовищата. Така ще се
осигури безопасност и
непрекъснатост на трасе-
тата, които в пиковите ча-
сове ще поемат натоваре-
ност до 50 броя велосипе-
дисти на час. Проектът
включва преустройство
на прилежащата инфраст-
руктура от бордюри и
тротоари, вертикална и
хоризонтална сигнализа-
ция, връзки между марш-
рутите, 690 велостоянки,
разположени до общест-
вени институции и по ця-

лото трасе.
Новите 37 км велоалеи

са изградени  с конструк-
ция от 30 см трошен ка-
мък, 5 см битумизирана
баластра и 4 см износващ
пласт от плътен асфалто-
бетон тип А - червен. Во-
дещите ивици са оцветени
в жълто. За безопасност
те ще бъдат отделени от
моторизирания трафик,
както и от пешеходното
движение.

Рехабилитацията на
съществуващите 11 км
велоалеи  се изпълнява с
два битумизирани пласта
- 5 см битумизирана ба-
ластра, а отгоре 4 см из-
носващ пласт от плътен
асфалтобетон тип А - чер-
вен.

Съществуващата по
бул. "България" велоалея е
от магазин  "Техномаркет"
до бул. "Цар Борис III Обе-
динител". Тя се запазва с
малки подобрения, които
ще осигурят непрекъсна-
тост при кръстовищата.
Велоалеята продължава на
изток, след това минава по
моста на Адата, където се
развива по двата тротоара
като еднопосочна.

По бул. "Марица-юг"
трасето започва от Греб-
ния канал, който целият е
опасан с велоалея и върви

по северната страна на бу-
леварда. Преминава под
моста на бул. "Руски" и ул.
"Победа". При Водната па-
лата проектът е съобразен
с новото кръгово кръсто-
вище. Тук велосипедисти-
те ще минават през пеше-
ходния подлез по рампи.
След това продължава до
Столипиново. По бул. "Ва-
сил Априлов" велоалеята
започва от бул. "Дунав" в

западния тротоар и стига
до бул. "Шести септемв-
ри". По бул. "Копривщи-
ца" велоалеята ще свърже
бул. "Марица-юг" по за-
падното платно с бул. "Пе-
щерско шосе" и ще про-
дължи до Коматево, С то-
ва трасе се осигурява връз-
ката с район "Южен". От
край до край минава велоа-
леята в район "Южен". То-
ва става по целия бул. "Н.

Вапцаров" и ул. "Индуст-
риална". Трасето, което се
развива от източната стра-
на на бул. "Копривщица",
започва от бул. "Пещерско
шосе" ипродължава до
Централна гара. В район
"Тракия" велоалеите опас-
ват бул. "Цар Симеон",
бул. "Освобождение", бул.
"Санкт Петербург" и по
бул. "Асеновградско шо-
се", бул. "Менделеев", бул.
"Източен", бул. "Цариград-
ско шосе" и бул. "Мария
Луиза" се свързват с оста-
налата веломрежа.

Специално внимание 
на кръстовищата

Откъде минават трасетата
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Велоалеите
преобразяват града



След реализирането на
проекта за изграждане
на 48 километра вело-

алеи за много години нап-
ред Пловдив ще бъде гра-
дът с най-добре регулирана
велоалейна мрежа в Бълга-
рия.

Проектът за велоалеите
включва преустройство на
прилежащата инфраструк-
тура от бордюри и тротоа-
ри, вертикална и хоризон-
тална сигнализация, връзки
между маршрутите, парко-
места, антипаркинг елемен-
ти, 690 велостоянки по про-
тежение на цялата терито-
рия и други необходими
компоненти.

Велопроектът е част от
концепцията на Пловдив за
намаляване на вредните
емисии и осигуряване на до-
пълнителни възможности за
предвижване в града, което
от своя страна минимализи-
ра задръстванията, предос-
тавя нови възможности за
по-лесен, по-удобен, по-

здравословен и евтин транс-
порт.Създаване на тези ус-
ловия ще промени и култу-
рата при използването на
този вид транспорт.

Общата цел, която си
поставя Транспортният про-
ект на Пловдив, е насърча-
ване използването на устой-
чиви начини на транспорт
(обществен транспорт и
придвижване с велосипед).
Намаляването на замърся-
ването на въздуха, вследст-
вие реализацията на проек-
та, ще има положителен
ефект върху цялото населе-
ние на Община Пловдив.
Пътниците в обществения
транспорт ще използват по-
добрени услуги, по-качест-
вено обслужване и намале-
но време за пропътуване на
разстоянията. За ползвате-
лите на леки автомобили ре-
ализацията на проекта ще
осигури по-бързо и безопас-
но придвижване. Ще бъде
повишена и сигурността на
преминаващите пътната
мрежа, като за лицата с ув-
реждания ще бъдат създаде-
ни специални условия за
улеснен достъп до общест-
вения транспорт.

Популяризирането на
придвижване с велосипед
ще промени изцяло духа в
Пловдив, ще го направи по-
чист и по-добро място за
живеене.
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" Това беше важен ден
за нас. Искахме да напра-
вим реален тест  в голям
мащаб. Важно беше плов-
дивчани да припознаят та-
зи инициатива. Дойдоха
много съграждани , което
показва, че те се радват на
този алтернативен  транс-
порт в града. Насладихме
са на безопасно премина-
ване на едно голямо трасе.
Стратегията за радвитие
на велосипедния  транс-
порт до 2020 година не са-
мо се изпълнява, но тя ще
се надгражда.До края на
годината трябва да бъдат
готови 48 километра вело-
алеи. Ще имаме готовност
още в края на ноември , но

си даваме още месец за из-
пипване на всички детай-
ли.Това каза кметът на
града Иван Тотев, след ка-
то взе участие във вело-
шествието, чиято цел да бе
изпробва в какво състоя-
ние са трасетата месец
преди да бъдат открити
официално. 

"Играждаме най-дълга-
та мрежа от велоалеи в
България. Няма да оста-
нем с тези 48 км. Булевар-
дите, които предстоят да
бъдат реконструирани -
Коматевско шосе, "Руски",
"В. Априлов", също ще бъ-
дат с велоалеи и километ-
ражът на този  екологичен
транспорт значително ще

скочи.
Беше истинско удовол-

ствие заедно с тези стоти-
ци пловдивчани да пре-
минем трасето  безопас-
но и да се наслаждаваме
на безконфликтно пъту-

ване. Надявам се, че
всички оцениха това, кое-
то сме направили и това,
което ще направим, за да
облекчим трафика в гра-
да. Когато се разкрие ця-
лото великолепие на мре-
жата от велоалеи, ще из-
чезне и това  неуважител-
но на моменти отноше-
ние към велоаалеите -
най- вече паркиране на
автомобили върху тях. Те
все още не са предадени
за ползване , те са строи-
телн обект, и не можем
да въведем санкции за на-
рушителите, но те ще бъ-
дат сериозни.

Гледката наистина бе-
ше великолепна - деца,
възрастни хора, едни до
други по трасета, които
дават сигурност и само-
чувствие.

Велоалаите ще се пре-
върнат в новото бижу на
града. Сигурни бяхме ко-
гато започнахме тяхното
изграждане, още по-сигур-
ни сме днес, когато вижда-
ме какво сме направили",
коментира Иван Тотев.

по-чист въздух

Пловдивчани 
пробваха и харесаха
новите трасета
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Велопарк за най-мал-
ките пловдивски колоезда-
чи бе изграден в "Лаута".
Новата придобивка предс-
тавлява дървена пътека с
различна височина и из-
куствени препятствия
сред дърветата, на която
начинаещи велосипедисти
могат да преживеят усе-
щане за планинско колоез-
дене.

Съоръжението е изгра-
дено само за един работен
ден от 6 доброволци по

проект на ЕВН с подкре-
пата на Община Пловдив
и Район "Тракия", които
осигуриха теренa и се
погрижиха за подготовка-
та му. 

За подходящото раз-
положение на велопарка
според терена, както и
максимална сигурност на
велосипедистите, дейнос-
тите по построяване на
съоръжението са съгласу-
вани с пловдивски велок-
луб. 

Изградиха велопарк
само за ден

С колело из Пловдив

Предвижването с велосипед ще промени
изцяло духа на Пловдив, ше го направи 
по-чист и по-добро място за живеене.
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Няколко седмици
преди официалното
откриване на Мла-

дежкия център в парк
"Отдих и култура" той е
почти напълно завършен.
Първият по рода си цен-
тър в България е напълно
интегриран с максимален
брой услуги, които освен
социално значение, имат
директно отношение към
здравето на пловдивчани.

Пловдив е една от 6-те
български общини, които
спечелиха проект за изг-
раждане на младежки
център, но по своя иници-
атива общината реши да
надгради проекта с комп-
лекс от спортни съоръже-
ния. Включени са три
футболни и две баскет-
болни игрища, комбини-
рано игрище за волейбол
и тенис на корт, както и 4
тенис-маси.

Най-новаторското ре-
шение е изграждането на
две съседни площадки за
фитнес на открито, разде-
лени за младежи, които се
стремят към по-високо
спортно майсторство, и
за над 50-годишни плов-
дивчани.Уредите за по-
възрастните са подредени
под  тента, за да могат
спокойно да практикуват
спортните си занимания
на сянка през лятото.

Целта е в следващите
4 години да бъдат изгра-
дени поне още 2-3 такива
комплекса в различни
части на Пловдив, 

При изпълнението на
проекта са използвани из-
ключително качествени
материали, произведени в
Холандия, Белгия и Анг-
лия. Ползването на фит-
несите е безплатно, а спо-
ред приетата от Общинс-
кия съвет тарифа деца и
ученици могат да ползват
игрищата също безплат-
но всеки ден до 17 ч..

Уникална спортна база

В Пловдив върви  ма-
щабна подмяна на свето-
фарните уредби, което  е
част от Транспортния
проект за града.  50
кръстовища трябва да се
превърнат в умни. Вече
11 кръстовища изпълня-
ват тази функция. Сред
тях са на  "Иван Вазов" и
"Авксентий Велешки",
бул. "България" при
"Алати", бул. "Бълга-
рия" при ул. "Дилянка",
бул. "България" при
"Практикер", кръстови-
щето на "Васил Апри-
лов" и "Дунав", "Руски" с
"Шести септември" и
други.Най-добре изгра-
дените кръстовища към
момента са по бул. "Бъл-
гария", където са напра-
вени скосения на тротоа-
рите и са подменени све-
тофарните уредби.

Най-старите светофа-
ри в Пловдив са лампо-
ви, с огромна консума-
ция на електричество и
не са толкова надеждни.
Новите светофарни
уредби са около 20 пъти
по-икономични, светят
доста по-ярко и ефектив-
но.

В момента се работи
по 22 кръстовища, като
се изпълняват различни-
те видове дейност. За хо-
рата с увреждания и пе-
шеходците се правят
скосени тротоари, поста-
вят се и тактилни ивици -
червени (слагат се при
опасност или препятст-
вие) и жълти (насочват
към мястото за пресича-
не). 

На конзолите на
светофарите се поставят
трафик детектори, които
ще улавят трафика. Те ще
изпращат информацията
до Центъра за управле-
ние на трафика. Оттам
ще се подава информа-
ция до светофарите как
да протече трафикът -
дали да се удължи зеле-
ният сигнал  или не.
Другият вид камери са
куполни , които дават
възможност за наблюде-
ние в реално време на
кръстовищата и се вър-
тят. Трафикът чрез тези
камери ще се наблюдава
на 15 монитора в Центъ-
ра за управление на тра-
фика.

Пловдив вече 
с умни кръстовища
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до Гребната

Германска бизнес де-
легация, водена от  Мар-
тин Гросман, началник на
отдел Европа в Баварско-
то държавно министерст-
во на икономиката и ме-
диите, енергетиката и тех-
нологиите, посети Плов-
див и остана очарована от
възможностите за бизнес
в града.

С участитето на гости-
те в Община Пловдив  се
проведе дискусия, на коя-
то бизнесмените в делега-
цията се интересуваха ка-
къв е пазарът на имоти,
има ли специалисти на
местно ниво, чиито доку-
менти да се признават в
Германия, какви са регу-
лациите по отношение на
логистиката, управление-
то на води и отпадъци, как
се мотивират младежите
и привличат ли се чуждес-
транни студенти. Дома-
кин на срещата беше зам.-
кметът Стефан Стоянов,

който е ангажиран с ръко-
водството на отдел "Биз-
нес развитие" в общината.

Представители на Съ-

юза на германските про-
изводители на машини и
съоръжения поискаха  ин-
формация защо малките и

средни германски предп-
риятия да изберат именно
региона на Пловдив. Сред
причините, освен, че кор-

поративният и личният
подоходен данък в Бълга-
рия са с най-ниските да-
нъчни ставки в ЕС, се на-

реди и фактът, че в Бълга-
рия инвестирането е все
още в пъти по-евтино от
това в Западна Европа.
Освен това бъдещият ин-
веститор получава пълна
подкрепа от местната
власт . 

Освен административ-
ната подкрепа и възмож-
ностите за добри парт-
ньорства, ускорените сро-
кове за издаване на строи-
телни разрешения е друго
предимство на Община
Пловдив.

Представителите на
Баварската икономическа
делегация се срещнаха с
над 45 български компа-
нии от секторите "Авто-
мобилна индустрия",
"Машиностроене и уре-
достроене", "Информаци-
онни и комуникационни
технологии". Беше отбе-
лязано, че Пловдив се
превръща в индустриален
център с бързо развитие
на IT технологиите.
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