
Площадът пред гарата 
с пари от „Региони в растеж“

Уважаеми госпожи и господа,
Скъпи съграждани,

Позволете ми
от името на Об-
щина Пловдив и
лично от свое да
Ви поздравя с На-
ционалния празник
на Република Бъл-
гария и 138-мата
годишнина от Ос-
вобождението ни
от османско робс-
тво. 

На  3-ти март 1878 година в Сан
Стефано е подписан предварителен ми-
рен договор, който за българите е реа-
лизация на вековната мечта за възста-
новяване на държавността след петве-
ковното иго. За жалост само няколко
месеца по-късно  Берлинският конгрес не
се съобразява с интересите на нашия
народ. За много поколения идеалът за
Санстефанска България е истинската
доктрина за национално обединение. За
това Трети март е нашият български
блян, който ни е водил и трябва да ни во-
ди към бъдещето. 

И тази година ще се изкачим на Хъл-
ма на Освободителите, където през
1881 година  предците ни изграждат
първия в страната паметник на Руско-
турската война. Той е посветен на пос-
ледните големи сражения във войната -
битката за Освобождението на Плов-
див. И няма по-искрен израз на призна-
телност от тази вековна традиция -
всяка година на Трети март  да се съби-
раме пред паметника, да се  преклоним
пред подвига на загиналите за свобода-
та на България и да засвидетелстваме
своята признателност към многоброй-
ните български, руски, украински, бело-
руски, финландски, румънски, сръбски и
много още герои.

Ние, съвременните пловдивчани, пом-
ним и се гордеем със своята история.
Нека съхраним този дух и го предадем на
младите ни съграждани, защото само с
познание, образование и упорита рабо-
та заедно ще продължим да изграждаме
един модерен и достоен Пловдив!

Честит Национален празник! 

инж. Иван Тотев
кмет на Община Пловдив 

Транспортният
проект променя
Пловдив

Велоалеи 
в реката
мащабен
проект за
коритото
на Марица БЕЗПЛАТНО ИЗДАНИЕ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ          БРОЙ 10, февруари 2016 г.

Кметът на Пловдив
инж. Иван Тотев
първи в страната

разписа бюджетната линия
на стойност около 460 хил.
лв. за управление на опе-
ративна програма "Регио-
ни в растеж" през целия 7-
годишен период. 

"Бързаме, защото цел-
та ни е до 31 май тази го-
дина да внесем проектни
предложения за над 41
млн. лв. или 51 на сто от
предвидените за Пловдив
по програмата общо близо
81 млн. лв.", коментира
инж. Тотев.

Община Пловдив вече е
почти готова с първите си
две проектни предложения
за 18 млн. лв., свързани с
образователната инфраст-

руктура в пространството
между булевардите "Ма-
рица-юг" и "Княгиня Ма-
рия Луиза" и обновление
на площада пред Централ-
на гара с прилежащия под-
лез, собственост на общи-
ната.

"Предвиждаме цялост-
на реконструкция, която да
превърне предгаровия пло-
щад в привлекателно град-
ско място с достъпна среда
за хората в неравностойно
положение", посочи замес-
тник-кметът инж. Дими-
тър Кацарски.

До 31 май ще бъдат
внесени още проектни
предложения за облагоро-
дяване както на образова-
телната инфраструктура,
така и на вътрешноквар-

тални улици и пространст-
ва в социалната зона за
въздействие.

"До момента  Пловдив
е първата българска общи-
на, подписала всички етапи
на "Региони в растеж" -
първа подписа инвестици-
онната си програма, първа
разработи правилата и
нормите за работа на меж-
динното звено, първа е и
при разписване на бюджет-
ната линия", допълни инж.
Димитър Кацарски.

При изпълнение на зая-
вените проекти до края на
2018 г. общината има пра-
во да кандидатства за пре-
разпределение на неусвое-
ните средства за още 40
млн. лв.

Европа е
чудесна, 
а Пловдив 
е в центъра
на подиума
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Така ще изглежда предгаровото пространство

Кметът инж. Иван Тотев първи в страната подписа бюджетната линия за управление на ОП "Региони в Растеж" за целия 7-годишен период 

Да съхраним духа си и 
да градим своя модерен град!



Общината подготвя
проекта за пробив под
Водната палата, който
ще стане заедно  с рекон-
струкцията на бул. "Ма-
рица-юг" от Панаирния
мост до Адата. Изпълне-
нието ще стартира след-
ващата година.

Фонтанът от кръгово-
то на Водната палата ще
бъде изместен на голямо-
то кръгово на Цариградс-
ко шосе - срещу сградата

на Центъра за управле-
ние на трафика и кметст-
вото на район "Източен".

Другият голям проект
за следващата година, по
който ще се работи и та-
зи, е продължението на
бул. "Васил Априлов" до
"6 септември".

В края на 2016-та се
очаква и първа копка на
Модър-Царевец, а из-
пълнението ще е през
следващите години. 

Пробивът под  Водната
палата - догодина
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Мащабен проект, с
който градът под те-
петата става пионер

в социализирането на речни-
те корита у нас. Кметът
Иван Тотев подписа договор
за благоустрояване на кори-
тото на  Марица. Проектът
включва 10 километра от
реката в границите на Плов-
див - от зоната на Гребната
база до бента.

"Пловдивчани ще изпол-
зват едно ново публично
пространство, което ще се
впише в градската среда и
ще бъде зона за спорт, раз-
ходка и прекарване на сво-
бодно време, близо до при-
родата", обясни кметът.
Според него проектът, кой-

то е без аналог у нас, ще бъ-
де даван като пример и ще
мотивира и другите градо-
ве.

През последните две го-
дини са проведени няколко
обществени обсъждания, на
чиято база е изработен тех-
ническият проект. Същест-
вуващата екосистема в ко-
ритото на река Марица се
запазва, като ще се използ-
ват естествени материали.
Запазват се водните коли-
чества и обемите, така че
коритото да е безопасно.
Предвидени са велоалеи и
пешеходни алеи, рампи за
хора с увреждания, както и
места за отдих.

Велоалеите ще бъдат

включени в досегашната ве-
лоалейна мрежа, като се об-
мисля и вариант за мост са-
мо за колоездачи. Водното
корито ще бъде събрано в
50 метра от широчината на
коритото.

"Благоустрояване на ре-
ка никой до момента не е
правил, това е нещо ново и
голямо, убеден съм, че еки-
път ми ще се справи", ко-
ментира  Дойчин Стоянов -
един от управителите на
фирмата, която ще изпъл-
нава проекта.

Първите дейности по
укрепване на коритото на
Марица в градската зона
на Пловдив са от 30-те го-
дини след поредица от на-

воднения. От 1958-ма а до
момента са правени само
частични ремонти и под-
порни стени, като послед-
ната е отпреди две години.

Като Европейска сто-
лица на културата Пловди-
ве кандидатствал и с про-
ект за реката си. Затова са
предвидени и зони за вре-
менни инсталации и съби-
тия във фестивалните ме-
сеци на годината на дома-
кинството.

Цялата 10-километрова
отсечка ще се превърне в
ново публично пространс-
тво за рекреация, спорт и
прекарване на свободното
време сред природа-
та.Умува се и върху рибар-
ски мостици по трасето.

Велоалеи в реката

Екстрата в ремонта на „Коматевско 
шосе“ - канализация за „Коматево“

мащабен проект за коритото на Марица
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Успоредно с ремонта
на "Коматевско шосе" ще
се изгражда и втора до-
пълнителна канализация,
която ще дублира същест-
вуващата по булеварда. Тя
ще осигури  захранване на
имотите и къщите на
квартал "Коматево" по
протежението на шосето,
връзките с квартал "Прос-
лав" и улица "Остроми-
ла".

Община Пловдив
сключва споразумение с
Министерството на реги-
оналното развитие и бла-
гоустройството за новата
канализация на стойност
1милион и 300 хиляди ле-
ва безвъзмездно финан-
сиране.

"По този начин надг-
раждаме проекта за "Ко-
матевско шосе", тъй като
допълнителното строи-
телство води до необхо-
димост от нова канализа-
ция с увеличен дебит на
водата", уточни кметът
Иван Тотев.

Споразумението за
парите е от изключител-
на важност за Пловдив,

тъй като без тях проектът
за "Коматевско шосе"мо-
жеше да се забави с ня-
колко години, заради от-
чуждителните процедури
за вторите две пътни
платна на булеварда.

Всички тези дейности
са свързани и с изгражда-
нето на Южен обходен

колектор, чието финали-
зиране е от изключителна
важност и приоритет в
политиката на Община
Пловдив. В момента тези
канализации се свързват
със съществуващите ко-
лектори  в район
"Южен", цялата тази
мрежа минава през "Тра-

кия" и се свързва със Се-
верния колектор, който е
на "Скобелева майка".
Поради тази причина там
става и наводняване при
по-силен дъжд. С изграж-
дането на Южния обхо-
ден колектор този проб-
лем ще се реши, увери
кметът.

Идеи за пробив под Водната палата



"Европа е чудесна, а
Пловдив е в центъра
на нейния подиум",

написа до община Пловдив
изпълнителниятдиректор на
класацията "Най-добра евро-
пейска дестинация 2016"
Максимилиен Лежун.

Пловдив се изкачи на тре-
тото място в  състезанието, в
което участваха 15 градове
от Европа. На първо и второ
място се класираха хърватс-
кият град Задар и гръцката
столица Атина.

Пловдив бе единственият
български град, номиниран
за участие в 7-мото издание
на класацията и остави зад
гърба си Рим, Виена, Париж.

Кметът Иван Тотев опре-
дели третото място като изк-
лючителен успех. "Тази кла-
сация ни постави в една орби-
та с градове като Париж,
Лондон, Рим, Атина и други,
които са признати за връх в
туристическата индустрия. А
фактът, че дори сме пред тях
в класацията, е повод за гор-
дост не само за пловдивчани,
но и за всички българи", ко-
ментира кметът Иван Тотев.
Той подчерта, че благодаре-
ние на усилията, които се по-
лагат в последните 4 години,
Пловдив бележи устойчив
ръст в туризма, а градът все
по-често намира лидерско
място в различни световни и
родни класации.

Директорът Лежун каза
още, че тазгодишното състе-
зание е пожънало безспорен
успех, като е разбило всички
рекорди в броя на гласували-
те, Пловдив е получил подк-
репа от 179 държави.
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"Наградата символизи-
ра усилията на Пловдив за
подобряване на екологич-
ната обстановка в града
през последните години и е
доказателство за коопера-
тивната работа на община-
та с всички организации,
които са въвлечени в про-
цеса да направим нашите
градове по-чисти, да уве-
личим възможностите за
използването на рецикли-
руеми материали и да въз-
питаваме нашите съграж-
дани да полагат усилия за
опазване на природата и
нейните енергийни източ-
ници", заяви кметът Иван
Тотев. Пловдив спечели
приза "Най-зелена община
2015" в първия национален
конкурс, организиран от
"Екопак България" АД.
Общината получи и чек за
25 000 лева.

Според оценката на ор-
ганизаторите на конкурса
и журито проектът "Пови-
шаване ефективността на
системата за разделно съ-
биране на отпадъци от опа-
ковки", с който Община
Пловдив зае първото мяс-
то сред общо 24 участници

в категорията "Голяма об-
щина", е изключително
иновативен.

"Нашето партньорство
с Община Пловдив и об-
щинското предприятие
"Чистота" е изключително
добро. Само за миналата
година са събрани над 600
т отпадъци от опаковки и
са рециклирани над 400 т.
През годините това са хи-
ляди тонове, а съвместната
ни работа и занапред ще
допринесе Пловдив да е
един от най-чистите градо-
ве в България, най-добро-
то място за живеене и да се
радваме на добра околна
среда", отбеляза изпълни-
телният директор на "Еко-
пак България" АД Тодор
Бургуджиев.

Втората част на проек-
та предвижда през втората
половина на 2016 г. да се
включат и всички заведе-
ния за обществено хранене
и административни сгради
в района.В етапите на про-
екта е заложено и популя-
ризиране на дейностите,
резултатите и ползите от
разделното събиране на
отпадъци.
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Пловдив бе посочен ка-
то трети в Европа по усло-
вия за инвестиции и праве-
не на бизнес  в класацияна
"Файненшъл Таймс". Този
факт бе отбелязан от ми-
нистъра на икономиката
Божидар Лукарски в
Пловдив в информацион-
ния ден по Оперативна
програма "Иновации и
к о н к у р е н т о с п о с о б -
ност2014-2020".

Участниците в срещата
бяха приветствани от кме-
та на Пловдив инж. Иван
Тотев, който уточни, че то-
ва е Оперативна програма,
по която общината не мо-
же да кандидатства. Той
обаче подчерта, че в пред-
ходния период, когато

програмата се наричаше
"Конкурентноспособ-
ност", районът на  Плов-
див и Южен Централен ре-
гион бяха с най-много реа-
лизирани проекти. "Много
от фирмите се възползва-

ха, инвестираха в техника,
оборудване, надграждане
и перспективно увеличиха
броя на работните места.
По този начин те станаха
по-конкурентноспособни.
Неслучайно залата е тол-

кова пълна. От разговори-
те ми с бизнеса проличава,
че те всички се интересу-
ват и чакат възможности-
те, които дава новият
програмен период", заяви
Иван  Тотев.

„Файненшъл Таймс“:  Правете бизнес в Пловдив!

Европа е чудесна, а Пловдив
е в центъра на подиума

Най-зелена община - нов
трофей във витрината 

"В момента отдел
"Бизнес развитие" на Об-
щина Пловдив, съвместно
с индустриалните зони и
останалите партньори,
преговаряме с 8-10 потен-
циални инвеститори, които
са готови да навлязат в
града", каза зам.-кметът
по Образование, развитие,
европейски политики и
международно сътрудни-
чество Стефан Стоянов
при откриването нафорум
в подкрепа на малкия и
среден бизнес в Пловдив.
Според неговите очаква-
ния 2016 г. ще е много ус-
пешна за индустриалните
зони, след като миналата
година регион Пловдив е
обявен за най-горещата
инвестиционна точка в
България. 

Той очаква до 10 годи-
ни в града да се появи про-
изводител на автомобили,

а не само на автомобилни
части. "Това е голямата ни
цел като работеща адми-
нистрация, тъй като това
ще е движеща сила и за ос-
таналите сектори в плов-
дивската икономика", каза
още Стефан Стоянов.

Пловдив е вторият по
големина център, наситен
с малки и средни предпри-
ятия в страната след Со-
фия. Според Стефан Стоя-
нов градът ни има възмож-
ност да се развива в много
аспекти и е със сериозен

потенциал.
Потенциалът на Плов-

див по отношение на мла-
дите хора в университети-
те, където има близо 40 000
студенти, е добра възмож-
ност за бърз ръст и правене
на добър бизнес що се от-
нася до ИТ и аутсорсинг
индустрията. В момента
има 5000 заети млади, ви-
сокообразовани хора в но-
вооткрити офиси, а потен-
циалът в следващите 3-4
години е те да надминат 10
хиляди.

"Този сектор също ще
става един от най-важните
за града и ще му дадат въз-
можност да се развива като
иновативен град, чрез прив-
личане на млади таланти и
експерти, което ще доведе
до навлизане на много нови
компании в региона", уточ-
ни заместник-кметът.

10 нови инвеститори
влизат в града
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По-доброто обслужва-
не в градския  транс-
порт, бързото преми-

наване през кръстовищата,
комфортно и безопасно
придвижване с велосипед и
нещо много важно - по-чист
въздух. Това са предимства-
та, на които могат да се рад-
ват пловдивчани, в резултат
на транспортния проект, под-
готвен  от община Пловдив и
реализиран с безвъзмездната
помощ от Европейския съюз
по Оперативна програма
"Регионално развитие". Това
е  най-значимият проект в
новата история на Пловдив.
Неговата стойност е 41 720
406 лева. Строително-мон-
тажните работи приключиха
успешно  в края на 2015 г.

Проектът включва изг-
раждане на три основни ком-
понента - система за управ-
ление на градския транспорт,
система за управление на
трафика и мрежа от велоа-
леи.  По всички 29 автобусни
линии ще се таксуваме с
електронни карти и билети.
На автобусните спирки са
монтирани електронни ин-
формационни табла, които
ще показват маршрутите на
рейсовете, които ни интере-
суват. 

Транспортният проект

Пловдивчани вече пол-
зват новите велоалеи. За
колоездачите са монтира-
ни  690 велостоянки. С ко-
лело може да се обиколи
целият град. Тръгваш от
"Тракия" и без проблеми
стигаш до Гребната база.
Велисипедното трасе на
Пловдив е 48 километ-
ра,изграденоот консорци-
ум "Велоалеи Пловдив -
2013". Инвестицията  е за
13 126 106 лева.

Ръководителят на
транспортния проект Бо-
рислав Кръстев твърди,
че в сравнение с другите
градове мрежата в Плов-
див е добре изградена,
комфортна и  обхваща
всички райони на града.
Според прогнозите след
десет години  2,5 процен-
та от населението на гра-
да трябва да се придвижва
с велосипед. Това е една
от целите, които преслед-
ва транспортният проект.

Трасета са съгласува-
ни с КАТ, за да се  гаран-
тира максималната безо-

пасност на всички участ-
ници в движението.Велоа-
леите в Пловдивса пре-
димно двупосочни, широ-
ки два метра, с ивици отс-
трани по 25 см, с хоризон-
тална и вертикална мар-
кировка. Еднопосочните
са с ширина 1 метър. Изг-
радени са от 30 см трошен
камък, 5 см битумизирана
баластра и 4 см износващ
пласт от плътен асфалто-
бетон тип А  в червен
цвят. Конструкцията е из-
числена така, че по трасе-
тата да могат да премина-
ват 50 велосипедисти в
час. 

За безопасност по тра-
сетата са монтирани 1851
пътни знаци, а  32 кръсто-
вища са оборудвани с три-
секционни светофари за
велосипедисти, за разлика
от двусекционните за пе-
шеходци. На отделни мес-
та са сложени и парапети.

Паркирането върху ве-
лоалеите е забранено и за
тях важат същите прави-
ла, както и за тротоарите. 

Велоалеите обхващат
всички райони на Пловдив.
На съществуващото трасе
по бул. "България" е напра-
вена рехабилитация, за да
отговаря на стандартите.
Осигурена е непрекъснатост
при кръстовищата. Велоале-
ята започва от магазин
"Техномаркет", продължава
до бул. "Цар Борис III Обе-
динител" на изток и преми-
нава по моста на Адата, къ-
дето се развива по двата
тротоара като еднопосочна.
Предстоящата реконструк-
ция на павираната част на
бул. "6 септември"  ще даде
възможност с колело да се
пътува от магазин  "Техно-
маркет" до Цариградско шо-
се" и "Тракия".

По бул. "Марица - юг"
трасето започва от Гребния
канал, който целият е опасан
с велоалея, преминава под
моста на бул. "Руски" и ул."
Победа". При Водната пала-
та проектът е съобразен с
кръговото  кръстовище. По
бул. "Васил Априлов" вело-
алеята започва от бул. "Ду-
нав" в  западния тротоар и
стига до бул. "6 септември".
По западната страна на  бул.
"Копривщица" с колело се
излиза на  бул. "Марица-юг"
и на "Коматевско шосе".  С

това трасе се осигурява
връзката на район  "Запа-
ден" с  район "Южен". С ве-
лосипед можем да се прид-
вижваме  по целия бул. "Н.
Вапцаров" и ул. "Индустри-
ална".  Велоалеи в "Южен"
има също така на бул. "Ма-
кедония", ул. "Акад. Дине-
ков" и "Костантин Геров".
Трасето от източната страна

на бул. "Копривщица" за-
почва от бул. "Пещерско
шосе" и продължава до Цен-
трална гара.

В "Тракия" велоалеите
опасват бул. "Цар Симеон",
"Освобождение", "Санкт
Петербург" и по  "Асеновг-
радско шосе", бул. "Менде-
леев", "Източен", "Цариг-
радско шосе" и бул. "Княги-

ня Мария Луиза" се свърз-
ват с останалата веломрежа.

Мрежатата от велоалеи
ще се разшири чувствител-
но, след като приключи ре-
конструкцията  на "Кома-
тевско шосе", "Руски" и
"В.Априлов". С новите бу-
леварди велоалеите ще при-
бавят още 12 километра и
ще стигнат 60.

Велоалеите опасват целия град

При изграждането на ве-
лоалеите изцяло са изпъл-
нени изискванията на про-
екта  за възстановяване на
прилежащата  инфраструк-
тура. Направени са 8500
квадратни метра нови тро-
тоарни настилки, положени
са  близо 20 000 кв. метра
асфалтобетон за възстано-
вяване на съществуващите
тротоари,  посадени са 1910
декоративни храсти и 353
дървета.  

Зеленината  и пешеход-
ните зони са включени в об-
ществената поръчка и са ан-
гажимент на фирмата из-
пълнител. Липи, чинари,
явор ще се раззеленят нап-
ролет по  бул. "Никола Вап-
царов" в отсечката от "Сте-

фан Стамболов" до Кома-
тевския възел, в участъка на
бул. "Христо Ботев" от
Централна гара до ул. "Лю-
бен Каравелов",  край парк
"Лаута", в различни зони по
велотрасетата в район "Тра-
кия" и около Младежкия
хълм. Кълбовидна акация
ще прави сянка на велоси-
педисти и пешеходци на
бул. "Марица - юг"  между
Герджика и моста на бул.
"Васил Априлов".

На отделни места, къде-
то няма възможност за дру-
го решение, пешеходците и
велосипедистите си поде-
лят пространството. Тези
алеи са обозначени с марки-
ровка като споделени прос-
транства.

След 10 години 
градът масово 
се качва на колело

Зеленина и пешеходни 
зони край велосипедистите
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С въвеждането на елек-
тронното таксуване общин-
ското предприятие "Орга-
низация и контрол на тран-
спорта" ще има изключи-
телните права да издава, за-
режда и продава превозни-
те документи.Заявление за
издаване на електронна
карта ще подаваме  в него-
вите пунктове и по електро-
нен път.

Продажба и зареждане
на абонаментни карти ще
става и на 91 стационарни
автомати извън превозните
средства, както и от разп-

ространители.
Електронна карта  ще се

взима  от Центъра за управ-
ление на градския транс-
порт и от районните кметс-
тва. Там пътниците ще
имат възможност и за за-
реждане на електронните
карти. За удобство на път-
ниците,  вместо кондукто-
ри, ще ни обслужват 41 ав-
томати на спирките и 50 - в
училища, болници, социал-
ни заведения.  Еднократни
хартиени билети ще вадим
срещу монети от автомати
в автобусите.

Идеята е пътниците да
получават по-качествено
обслужване и да губят по-
малко  време, избрали да
пътуват с градския транс-
порт. Системата за управ-
ление на трафика  пред-
вижда  по-лесно премина-
ване през основните кръс-
товища. Те са оборудвани
със съвременни светофар-
ни уредби, които позволя-
ват  автоматично регули-
ране на движението в за-
висимост от броя на авто-
мобилите. 

Пловдив вече разпола-
га с 48 километра нови ве-
лоалеи, които дават дос-
тъп до всички райони на
града. Целта на проекта е
да насърчи пловдивчани
да използват подобрения
градски транспорт, да сля-
зат от личните си автомо-
били, което, в крайна
сметка, ще прочисти въз-
духа над града.

Според експертите ре-

ализирането на проекта
ще доведе до намаляване
на пътно-транспортните
произшествия с 5,5 про-
цента. 

"Електронно таксуване
има и в метрото в София,
но Пловдив ще бъде пър-
вият град, който ще бъде
изцяло интегриран с подо-
бен начин на заплащане.
Град, който може изцяло
да се откаже от хартиени-
те билети, ако реши. Ние
просто прокарваме пътя.
След нас на всеки ще му
бъде много по-лесно, за-
щото ще може да дойде в
Пловдив и да провери как
се е случила цялостната
модернизация на транс-
порта. Пионери сме в тази
област и оттам идват
трудностите. Нека се за-
мислим как се прокарват
48 км велоалеи в един
толкова стар град. Задача-
та е изключително трудна,
но успяхме", коментира
кметът Иван Тотев.

променя Пловдив

Внедряването на сис-
темата за управление на
градския транспорт га-
рантира коренна промяна
в обществения транспорт
в Пловдив и много по-
добро обслужване на път-
ниците. Това е най-важни-
ят компонент  на проекта. 

Договорът  за  изграж-
дане, внедряване  и под-
дръжка на система за уп-
равление на градския
транспорт е изпълнен от
испанската фирма "Инд-
ра". Фирмата е с опит за
внедряване на подобни
системи в Мадрид, Бар-

селона, Валенсия,  Атина,
Лисабон, Буенос  Айрес,
Сантяго, Кайро и гаран-
тира, че в Пловдив са
приложени най-модерни-
те технологии. 

Вместо да купуваме
билети от кондуктори,
ще имаме възможност да
избираме  между 12 вида
превозни документи.
Сред тях са: за еднократ-
но пътуване, както досе-
га,  времеви (с прикачва-

не), с който в рамките на
един час можем да сме-
ним два-три автобуса, за
един ден, месец, година,
само за една или за всич-
ки линии. Преференциал-
ните карти за ученици,
студенти, пенсионери,
инвалиди и майки с деца
до 3 години се запазват. 

Всички 285 автобуси
са  оборудвани с автомат
за хартиени билети, кои-
то ще се купуват с моне-
ти. Електронното таксу-
ване става с помощта на
валидатори. Те са  монти-
рани на вратите на авто-

бусите и са общо
677.Електронната карта
се доближава до устройс-
твото и, ако светне, тя е
валидна. 

Другата екстра са
електронните  информа-
ционни табла, с които са
оборудвани 354 спирки.
Те ще ни показват след
колко минути пристига
автобусът и маршрутите
на преминаващите рейсо-
ве. 

Разписанията на авто-
бусите от градския трансп-
рот стриктно ще се конт-
ролират с помощта на
GPS.  Дежурните операто-
ри в Центъра за управле-
ние на градския транспорт-
ще следят на видеоекрани
за  движението на всички
автобуси, които обслуж-
ват 29 линии.

285 автобусиса обо-
рудвани с бордови ком-
пютри, монитори, паник
бутони и електронни ин-
формационни табла, от ко-
ито пътниците ще получа-
ват информация за марш-
рутите. Бордовите ком-
пютри са свързани с Цен-
търа за управлениена
градския транспорт. 

Съвременните систе-
ми, внедрени по проекта,
дават предимство на град-
ския транспорт при преми-

наването през основните
кръстовища.Диспечерите
от Центъра за управление
на трафика ще могат да

регулират така светофари-
те, че рейсовите да минат
по-бързо през кръстови-
щето.

Компютри в рейсовете следят
стриктно разписанието  

Обслужването като в
Мадрид и Барселона

Центърът  за управле-
ние на трафика  е един от
най-важните компоненти на
транспортния проект. Под-
менени са 42 светофарни
уредби на най-важните
кръстовища и на 8 пешеход-
ни пътеки. Въведена и сис-
тема за приоритетно преми-
наване на градските автобу-
си.

Новите светофарни
уредби са снабдени със съв-
ременно LED осветление.
Светлините са по-ярки и се
виждат отдалече, дори кога-
то вали сняг и дъжд или има
мъгла. Те са и по-икономич-
ни. Светлинно регулирани-
те кръстовища са оборудва-
ни с трафик детектори, кои-
то имат способността да
преброяват автомобилите
на кръстовището и да пода-
ват информация  към конт-
ролера на светофарната
уредба и към Центъра за уп-

равление на трафика. Там
модерен софтуер взима ре-
шения за продължителност-
та на сигналите в зависи-
мост от отчетения трафик,
като същевременно се съ-
образява и със синхронизи-
рането на кръстовищата в
системата.

В Центъра за управле-
ние на трафика в реално
време постъпва цялата ин-
формация за работа на ин-
телигентните светофари. На
15 основни  кръстовища са
монтирани видеокамери, с
чиято помощ операторите
виждат на монитори движе-
нието в широкия център на
Пловдив, където то е интен-
зивно.  Системата позволя-
ва да се вземат решения за
правилно регулиране на
светофарите в извънредни
ситуации - при пътно-транс-
портни произшествия или
при затваряне на  улици.

Трафикът се управлява
от умни светофари

Автомати за билети 
заменят кондукторите



Кметът на район "Запа-
ден" Димитър Колев предс-
тави  основните параметри
на проекта "Качествена гри-
жа - достоен живот".Той е
настойност близо 470 хиля-
ди лева и предвижда създа-
ване на Център за почасово
предоставяне на социални
услуги за лица с увреждания
и възрастни хора, които са с
невъзможност да се обс-
лужват сами, като се подоб-
ри достъпът им до основни
социални и здравни услуги.

"Благодаря на всички,
които работиха за това този
проект да стане реалност.
Като кмет гарантирам, че
ще следя обявените пара-
метри да се спазват стрикт-
но", заяви Димитър Колев.

"Западен" стартира и ак-
ция, насочена към превен-
цията на захарния диабет в
ранна детска възраст. Пър-
воначално бяха прегледани
децата от ЦДГ "Елица", ка-
то впоследствие ще бъдат
изследвани и всички деца от
осемте детски градини в ра-
йона.

"Наблягаме изключи-

телно много на здравето на
децата и ще продължим да
работим в тази насока", каза
Димитър Колев,   

Възрастните хора в "За-
паден" имат нужда от разк-
риването на още един пен-
сионерски клуб. Около това
мнение се обединиха предс-
тавители на двата сега съ-
ществуващи клуба  - "От-
дих" и този в Прослав, след
разговори с общинските съ-
ветници Ясен Михайлов и
Петър Попов.Кметът на
"Западен" е чест гост на два-
та клуба и редовно органи-
зира приятни изненади за

възрастните хора.
Започналото запълване

на дупки по улиците в район
"Западен" върви по план.Ре-
монтите ще обхванат  части
от булевардите "Свобода" и
"Копривщица" и основни
пътни артерии като "Солун-
ска", "Хаджи Димитър",
"Равнища", "Юндола" и
"Орфей". Планирано е също
запълване на неравности и
по продължението на "Ца-
ревец", покрай УМБАЛ
"Свети Георги", по улиците
"Бряст", "Тургенев", "Баг-
ра", както и в квартал
"Прослав".
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Мащабни ремонтни
дейности на паважни нас-
тилки стартира в "Севе-
рен". Ще бъдат ремонтира-
ни участъци по основни
пътни артерии в района,
както и на вътрешни ули-
ци.

"Вече направихме под-
робно обследване и сме
набелязали  улиците за ре-
монт", обяви кметът Ральо
Ралев. Сред предвидените
са бул. "Дунав", ул."Дими-
тър Стамболов", ул."Сре-
дец", ул."Брезовска",
ул."Порто Лагос", ул."Не-
офит Рилски", ул."Ограж-
ден".

Започна и възстановя-
ване на хоризонтална мар-
кировка в района."И занап-
ред ще продължаваме да
осигуряваме безопасност-

та на гражданите по най-
добрия начин", декларира
инж. Ралев.

Продължава и акцията
по монтиране на антипар-
кинг колчета,стартирала в
края на миналата година.

За да бъде предпазена но-
вата тротоарна настилка и
да бъде улеснено премина-
ването на пешеходци по
нея, ще бъдат поставени
колчета на бул. "Бълга-
рия" в участъка от ул. "Ог-
ражден" до ул. "Барикади-
те".

В парк "Красива Бъл-
гария", който се намира в
междублоково пространс-
тво на бул. "Дунав" №186
А,Б,В и ул. "Барикадите"
се извършва ремонт на пе-
шеходните алеи.

"Ще бъдат ремонтира-
ни всички компрометира-
ни участъци от алеите, а
през годината предстои
облагородяване на целия
парк", обеща райкметът.

Администрацията в
"Тракия" започва изгражда-
нето на 600 паркоместа.  Ра-
йонният кмет Костадин Ди-
митров обяви, че строител-
ната програма за тази годи-
на е за 865 000 лева. "Започ-
ваме с паркоместата, защо-
то това е един от най-нале-
жащите проблеми за реша-
ване. Тази година ще рабо-
тим изключително в микро-
район А-9. Това е зоната,
където се намират най-ста-
рите жилищни блокове",
обясни той. Вече са подпи-
сани договори по три от об-
що пет обществени поръч-
ки. 

Успоредно ще се асфал-
тират и улици между блоко-
вете с номера 1 и 16, ще се
правят нови тротоари.
"Продължаваме политиката
в една година да работим в

един микрорайон и да ре-
шим напълно проблемите
му, а не да се разпиляваме в
различни части. Разбира се,
там където е необходимо,
ще обърнем внимание", за-
яви Костадин Димитров. 

17 видеокамери са раз-
положени вече в парк "Лау-
та". В реално време кметът,

полицията и "Общинска ох-
рана" ще могат да наблюда-
ват обстановката там.
"Практиката сочи, че там,
където има видеонаблюде-
ние, посегателствата са на-
малели рязко. Примерът е с
парка на репресираните",
добави районният кмет.

„Северен“ с внимание
към паважните улици

Изграждат нови тротоари 
и паркоместа в „Тракия“
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В „Западен“ преглеждат 
децата, започнаха уличните 
ремонти в района

Кметът на "Центра-
лен" Георги Стаменов из-
даде заповеди за премах-
ването на 58 незаконни
гаража в района. Съобще-
нията са по-големи и са
отпечатани на жълта,
оранжева и червена хар-
тия с цел да се забелязват
отдалече. Те вече се раз-
лепват на нередовните
временно преместваеми
съоръжения и информи-
рат собствениците им, че в
срок от десет дни метални-
те гаражни клетки трябва
да бъдат премахнати. При
липса на доброволно из-
пълнение гаражите ще бъ-
дат отстранени принуди-
телно със съдействието на
органите на полицията.

До издаването на запо-

ведите се стигна след като
комисия от районната ад-
министрация установи, че
58 гаражни клетки са мон-
тирани без разрешение
или техните собственици
не заплащат таксата за

ползването на общински
терен.

Проверките в район
"Централен" продължават,
като предстои вдигането
на гаражите на нередовни-
те платци, информират

Затягат контрола срещу 
незаконните гаражи в „Централен“

Сериозни мерки за безо-
пасността на движението
предприема администраци-
ята на район "Южен". В
СОУ " Св.Константин-Ки-
рил Философ" се проведе
обучение на учителите от
детските градини в района.

"Необходимо е обеди-
няване на усилията на всич-
ки институции, включител-
но и на родителите, като на-
ши партньори, за да научим
децата на безопасно поведе-
ние на пътя", каза пред
участниците в курса кметът
на района Борислав Инчев.

"Като кмет на района
ще работя за подобряване
на услугата във всички дет-
ски градини, включително
ще подкрепям и въвеждане-
то на нови методики и тех-
нологии при обучението и
възпитанието на децата.
Надявам се родителите да
оставят спокойни детето си
в ръцете на добре квалифи-
цирани учители", каза Ин-
чев.

В "Южен" започна и

поставяне на  антипаркинг
колчета след многобройни
сигнали за неправилно пар-
киране. Първите бяха пос-
тавени  от застроената стра-
на на бул."Македония",  в
участъка между улиците
"Даме Груев" и "Скопие".

"Като няма къде да пар-
кират автомобилите, те
спират на забранените мес-
та. Затова ще изградим по-

вече паркинги, за да могат
хората да си оставят колите
без да нарушават закона.
Изграждането на нови пар-
кинги ще бъде приоритет за
мен през 2016 година ", ко-
ментира районният кмет.
Поне 9 паркинга ще бъдат
изградени  за 240 автомоби-
ла. Нови места за паркира-
не  ще има в "Коматево" и
на улиците "Светослав
Мерджанов", "Димитър Та-
лев" /до Хаджията Груев/,
"Одеса", "Асен Христофо-
ров", а съществуващият зад
Кожно-венерическия дис-
пансер ще се ремонтира ос-
новно.

Администрацията на
район "Източен" подготвя
обществена поръчка за об-
завеждане на новата си ад-
министративна сграда, ко-
ято е на първия и втория
етаж от бившия хотел на
Ванко 1. Стойността на по-
ръчката е 150 хиляди лева.
До юни в новата сграда ще
се премести цялата адми-
нистрация с 45 служители.

За удобство на гражда-
ните на партерния етаж ще
се разположат службите
ГРАО, "Данъци", "Жалби",
"Деловодство".

За тази година 24 000
лева се предвиждат и за

проектиране на продълже-
нието на ул. "Удроу Уил-
сън" до "Крайна". Други 46
хиляди ще получи целево
районът за изграждане на

детски площадки.
С 61 хил. лева "Изто-

чен" ще доизгражда мре-
жата си за улично осветле-
ние.

„Източен“ - удобен за 
гражданите в новата сграда

Безопасно движение 
на децата в „Южен“ 

Ралю с текст: Ральо Ралев 
е решен да осигурява 
безопасността на гражданите
в района

Кметът на Южен Борислав Инчев откри 
обучението на детски учители

Георги Стаменов подписа в министерството на труда и 
социалната политика  договор по проекта "По-добър живот"

Кметът Иван Тотев и  Николай Чунчуков инспектираха новата
сграда на кметството в "Източен

Димитър Колев даде старт на акцията за превенция на захарния
диабет в ЦДГ "Елица"
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Върху 40 декара площ
с усилени темпове се изг-
ражда новата зоологичес-
ка градина на Пловдив.
Положени са вече основи-
те на 22 хабитата за 50-60
вида животни, изградени

са коритата на 26 езера и 6
рекички с мостчета, които
да осигурят на бъдещите
обитатели максимално
близка до естествената им
природна среда.

"Към края на март пус-

каме предложенията за
осиновяване от фирми и
граждани на животните,
които ще живеят тук", зая-
ви кметът на Пловдив
инж. Иван Тотев при  инс-
пекция на обекта.

"Вече е изградена ця-
лата подземна инфраст-
руктура с водопроводна и
канализационна система,
както и подземната част на
оградите на всички хаби-
тати.  Сглобяват се къ-
щички за животните с до-
бит в Смолянско и имп-
регниран във водещи бъл-
гарски фирми дървен ма-
териал. Започна монтира-
не на дограмите, както и
част от външната метална
ограда", обясни директо-
рът на фирмата изпълни-
тел Вакрил Запрянов, кой-
то увери, че до юни обек-
тът ще е завършен.

"Това е първият и един-
ствен засега в България
зоопарк, изграден по най-
високите европейски изис-
квания, така че всяко едно
от животните да се чувст-
ва във възможно най-ес-
тествена среда. Осигуря-
ваме много водни площи с
пещерни конструкции и
укрития", посочи Иван То-
тев.

Вместо мечките от ста-
рата зоологическа гради-
на, които бяха преместени
в  парка край Белица,  в
новия зоопарк ще има
младо семейство, което
ще разполага с 3 декара
площ с езеро.

Трафикът на Пловдив
събран в една зала 

Цялото движение в
Пловдив е събрано в
една зала. Това е но-

вият център за управление
на трафика. На огромна
видеостена се следи авто-
мобилното движение на
най-натоварените кръсто-
вища.

С реализирането на
Центъра по големия транс-
портен проект на Пловдив
се въвежда нова организа-
ция на движението, чиято
цел е да оптимизира тра-
фика чрез интелигентно
управление с помощта на
контролери на светофари-
те на близо 50 кръстови-
ща.

"Избрахме да инвести-

раме в интелигентни сис-
теми, които да подобрят
средата на живот в Плов-
див и да осъществят много
по-добър контрол, по-бърз
трафик и да намалят драс-
тично пътно-транспортни-
те произшествия", посочи
кметът Иван Тотев.

На 15 локации, експо-
нирани на друга голяма ви-
деостена, са инсталирани
обзорни видеокамери с
възможност за пълен 360
градуса оборот на завърта-
не. При необходимост мо-
же да се премине и към
ръчно управление на све-
тофарните уредби от де-
журните оператори в цен-
търа, които в реално време

виждат какво се случва във
всеки един момент на даде-
но кръстовище и могат да
вземат решение за подоб-
ряване на конкретната си-
туация.

Центърът за управле-
ние на трафика е на послед-
ния етаж на най-новата ад-
министративна сграда в
града на бул. "Шести сеп-
тември" 246. Тук са още 25
работни станции, 20 мони-
тори, други 15 монитори за
видеонаблюдение, сървър-
но помещение, където е
софтуерът, който управля-
ва и запаметява цялата ин-
формация.

По проекта в града са
монтирани нови светофар-

ни LED секции с окабеля-
ването, а на много места -
дори с нови горещо поцин-
ковани метални конструк-
ции от най-високо качест-
во.

Видеодетектори преб-
рояват трафика и на базата
на статистиката взимат ин-
телигентни решения.

"Системата продължа-
ва да трупа данни и да се
самонастройва  за часовите
диапазони и посоки за при-
оритетите на светофарната
зелена вълна, съобразно
основния трафик", обясни
зам.-кметът по транспорта
инж. Златин Велев.

В същата сграда се на-
мира и  Центърът за управ-

ление на градския транс-
порт. "Оттук се контроли-
ра, както системата за уп-
равление на автопарка на
вътрешноградския транс-
порт, така и системата за
електронно таксуване. Ви-
деостената дава в реално
време информация за дви-
жението на автобусите по
спирките", съобщи ръково-
дителят на проекта инж.

Борислав Кръстев.
Центърът за управле-

ние на трафика е на стой-
ност около 6,2 млн. лв. и е
компонент от проекта
"Модернизация и развитие
на устойчив градски транс-
порт в град Пловдив", по
който бяха отпуснати общо
над 44 млн. лв. по Опера-
тивна програма "Регионал-
но развитие".

26 езера и 6 рекички в новия зоокът, готов до юни
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Преди колелото на
Централна гара, по
бул.  "В. Априлов",

ще е входът на тунела, кой-
то ще минава под линиите
на Гарата и ще прави връз-
ката с бул. "Македония" .

Подземното съоръжение е
дълго 478 метра  и слиза на
7 метра под нивото на път-
ното платно.

Тунелът е част от проек-
та  "Развитие на  жп възел
Пловдив", финансиран по

програма "Транспорт" .  То-
ва е възлов за града проект,
който трябва да бъде реали-
зиран в следващите години.

Инженерите предлагат
трасето на тунела да минава
успоредно на пешеходния

подлез, като се изградят
спирки за градския транс-
порт пред новата сграда на
Централна гара и под трасе-
то на бъдещата "Южна тан-
гента". Развръзките с тан-
гентата се осъществявят с

две кръстовища- при бул.
"Македония" и  тангентата
при ул. "Калиакра". Така се
прави и връзка между спир-
ките в подземното съоръже-
ние  с автогара "Родопи",
стадион "Спартак" и мага-

зините наоколо.
Тунелът излиза на по-

върхността при "Калиакра"-
на гърба на бившите хали ,
продължава още 200 метра
над земята и се включва в
"Македония".

Предстои плавно пре-
минаване от кондукторно
към безкондукторно обс-
лужване в автобусите на
градския транспорт в
Пловдив. Това съобщи
кметът на града Иван То-
тев след проведената вто-
ра среща с превозвачите.
1-ви април 2016 г. е дата-
та, от която трябва да за-
почне да функционират
успоредно и двете систе-
ми.

"Тъй като има рискове
при въвеждането на  нова-
та електронна система  ед-
новременно в 258 автобу-
са със заредени валидато-
ри и с машини по спирки-
те, обсъждаме с превозва-

чите вариант за тримесе-
чен гратисен  период, в
който освен електронното
таксуване, в автобусите да
продължава да има и кон-
дуктори, така че и за хора-
та промяната да става
плавно", уточни кметът.

От 1-ви април Община
Пловдив ще да започне да
продава картите чрез авто-
матите за презареждане и
чрез гишетата. Първото
издаване на картата ще
бъде безплатно. На нея ще
има идентификационен
номер, както и снимка на
притежателя. При изгуб-
ване гражданите ще тряб-
ва да заплатят стойността,
която ще се определи с ре-

шение на Общинския съ-
вет.

"Новите карти ще мо-
гат да бъдат зареждани от
всички автомати на тери-
торията на Пловдив и ня-
ма да има вече такива го-
леми опашки, както до се-
га. Искаме да намерим
най-добрия вариант, който
да бъде удобен за гражда-
ните", подчерта Иван То-
тев.

Във въпросния грати-
сен период в автобусите
все още ще се продават би-
лети, а кондукторите ще
помагат на гражданите и
ще следят за това дали
пътниците имат необходи-
мите превозни документи.

От 1 май тази година в
"Синя зона" ще можем да
си купим талон и за престой
под един час. Това ще стане
възможно с новите апарати
за продажба на талони, кои-

то общината предстои да за-
купи. В началото те ще бъ-
дат три и ще са разположе-
ни в централната част на
града.

Въвеждането на апара-

тите за таксуване ще позво-
ли и реорганизация в работ-
ното време на служителите
на общинското предприя-
тие, които вече ще работят
и в събота. 

Община Пловдив под-
готвя нормативни проме-
ни, които да позволят
промяната в цената за
паркиране в "Синя зона"
на 1.50 лева с ДДС от 1-
ви май 2016 г. От тази да-
та "Синя зона" ще започ-
не да работи и в събота,
най-вероятно в  часовете
от 10 до 18.30. По-късни-
ят старт на работа през
почивния ден е, за да се
избегнат конфликтни си-
туации с водачите на
МПС, които в петък вечер
са оставили автомобили-
те си заради посещение в

заведения.
От администрацията

припомниха, че и в момен-
та първите десет минути
престой в "Синя зона" са
безплатни. 

Поетапно въвеждат 
системата за електронното 
таксуване в градския транспорт

Макар и доста сложно
за изпълнение, съоръже-
нието ще донесе огромни
ползи за града. То запъл-
ва връзката север-юг.
Подобна  роля  сега  се
изпълнява от Бетонния

мост, който свързва "Ма-
кедония" с "Христо Бо-
тев", но частично.  Сега
се ползват двата възела -
"Родопи" и "Коматевс-
ки", които обаче нямат
директна връзка нито с

автогара "Родопи", нито
с Централната железо-
пътна гара.

Това ще е по-късо
трето трасе, което ще
обере потока  от центъра,
от "Руски " и "Васил Ап-

рилов" и ще го свърже с
цялата южна част на гра-
да.

Пробивът под Гарата
е заложен още в Общия
устройствен план  на
Пловдив през 1968 годи-

на. Тогава се предвижда
връзка  между  "Македо-
ния" и "Руски" с тунел
под  жп ареала. В следва-
щите разработки като
"Южна тангента",  уст-
ройствения план от 2007-

а и интегрирания план за
градско възстановяване и
развитие на Пловдив, съ-
що е предвидено подзем-
но съоръжение, което да
свърже "Васил Априлов"
с "Македония".

В „Синя зона“ плащаме 
и за по-малко от час

Проектът допълва връзката север-юг

478 м тунел влиза под Централна гара




