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Зелен 
и чист
град

Пловдив получава
81 милиона лева
за развитието на

градската среда по  Опера-
тивна програма "Региони в
растеж" за новия програмен
период 2014 - 2020. Градът
има и привелегията сам да
избере и оцени проектите за
финансиране. Официално
правомощия за това полу-
чиха още 39 български об-
щини, които си поделят 1,4
милиарда европейски пари.

Целта на новата програ-

мата е българските градове
да станат по-добро място за
живеене. В нея се включват
не само улици, тротоари,
градска среда, паркове, учи-
лища, детски градини, но и
културна, социална и здрав-
на  инфраструктура.

Министърът на регио-
налното развитие и благоус-
тройството Лиляна Павло-
ва, която връчи споразуме-
нията на общините, опреде-
ли новата им роля на меж-
динни звена на Управлява-

щия орган на програмата
като голяма промяна. Тя по-
сочи, че проектите и дейнос-
тите занапред трябва да бъ-
дат реализирани в парт-
ньорство. Предстои общи-
ните да изготвят инвестици-
онните си програми, да нап-
равят подбора на проектите
и да ги представят пред Уп-
равляващия орган за одоб-
рение. Тя гарантира, че ми-
нистерството ще предоста-
вя на местните власти цяла-
та им необходима подкрепа

под формата на обучения,
експертиза, указания, на-
ръчници и всичко друго, от
което се нуждаят. "Новото
е, че от днес с представите-
лите на местните власти за-
почваме да работим в парт-
ньорство на принципа на
споделеното управление",
каза министърът.

"Това е първата програ-
ма от новия програмен пе-
риод, по която Пловдив по-
лучава 81 милиона лева за
градско развитие. Благода-
ря на екипа на МРРБ  за
подкрепата да бъдем много
по-подготвени от предиш-
ния програмен период. Зна-
ем какво ще правим и мис-
ля, че министерството ще се
гордее с нас", заяви кметът
на Пловдив инж. Иван То-
тев. 

България е първата
страна от  Европейския съ-
юз, която започва да разпре-
деля най-много средства от
Европейския фонд за регио-
нално развитие за интегри-
рана градска среда, и то на
пълен децентрализиран
принцип.
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Здравейте!
Пловдив става все по-доб-

ро място за живеене. И тези
81 милиона лева, които получаваме
по новата оперативна програма, ще
помогнат да променим града така,
както искаме да го виждаме.

Стартирахме Системата за уп-
равление- последен етап от големия
Транспортен проект. След няколко
месеца пловдивчани ще ползват удобен и достъпен
градски транспорт.

Започнахме реалните строителни работи на зооло-
гическата градина. Мечта на поколения пловдивчани,
която се сбъдва - зоокът, разположен на 40 декара, кой-
то ще е една от атракциите на града.

Още една мечта - спортната зала, е пред открива-
не. Направихме първа копка на паркинга. През август
"Колодрума" приема първото световно първенство.

Стартирахме строителството на нов спортен
комплекс до Гребния канал - с три футболни игри-
ща,две баскетболни, тенис кортове и фитнес пло-
щадки. Ще го открием през септември заедно със
строящия се Младежки център. Там е в ход монтира-
нето и на уникална детска площадка.

Лувъра избра Пловдив за дебюта си в България. В Ар-
хеологическия музей гостува изложбата "Среща с еги-
петски жрец". Градът става все по-притегателно мяс-
то за значими културни събития.

Динамичен месец, през който започнахме важни за
пловдивчани проекти.

Заедно продължаваме упоритата работа за по-кра-
сив и по-добър град!

Инж. Иван Тотев, кмет на Пловдив 

Нови 81 милиона за Пловдив -
по-добро място за живеене
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Проектът  "Модер-
низация и развитие на
устойчив градски тран-
спорт в град Пловдив" е
рекорден за града в този
програмен период  -  44
306 947 лв. Основната
цел, която си поставя, е
насърчаване използва-
нето на устойчиви начи-
ни на транспорт (об-
ществен транспорт и
придвижване с велоси-
пед). Намаляването на
замърсяването и вред-
ните емисии, вследст-
вие реализацията на
проекта, ще има поло-
жителен ефект върху
цялото население на об-
щината. Пътниците в
обществения транспорт
ще използват подобре-
ни услуги, по-качестве-
но обслужване и нама-
лено време за пропъту-
ване на разстоянията.
Ще бъде повишена и си-
гурността на пешеход-
ците,  като за лицата с
увреждания ще бъдат
създадени специални
условия за улеснен дос-
тъп до обществения
транспорт. Велосипе-
дистите ще разполагат
с разширена, обновена
и новоизградена мрежа
от маршрути, улеснява-
ща достъпа им до раз-
лични точки на града.

Системата за управ-
ление е част от големия
транспортен проект и е
на обща стойност 19
570 062 лева. В рамките
на договора ще бъдат
доставени, монтирани,
инсталирани, захранени
с енергия и данни, ин-
тегрирани, тествани,
пуснати в експлоатация
и поддържани в рамки-
те на пет години систе-
ма за електронно таксу-
ване, система за управ-
ление на автопарка,
система за информация
за пътуване, както и
системи и оборудване
на центъра за управле-
ние на автопаркa и ко-
муникационна система
за пренос данни.
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След избора на
Пловдив за Евро-
пейска столица на

културата, градът ще добие
европейски вид и със своя
обществен транспорт. За-
почна последният етап от
модернизирането му с въ-
веждането на Система за уп-
равление.

Проектът включва
изграждане на Център за
управление на трафика,
който ще се базира в
общинската сграда на бул.
"Шести септември"
/бившия хотел на Ванко 1/
и система за електронно
таксуване. 

Хартиените билетчета
отиват в историята. 285 ав-

тобуса ще бъдат оборудвани
с визио и звукови предавате-
ли, а на всяка врата ще се
монтират валидатори, които
ще отчитат всеки пътник с
електронна карта.

354 спирки в целия град
ще бъдат оборудвани с елек-
тронни информационни таб-
ла, на които в реално време
ще се изписват минутите до
следващия автобус.

91 автомата за карти и
презареждането им ще бъ-
дат също разположени на
удобни за пътниците места.
250 хиляди ще са безконтак-
тните Smart карти за запла-
щане на билетните услуги.

Цялата цифровизация
на градския транспорт ще

се управлява от един
център, разположен в
административната сграда
на бул. "Шести
септември". 

Изпълнител на най-голе-
мия проект в Пловдив  за то-
зи програмен период е ис-
панската фирма Indra. Тя е
въвеждала същата система
и в Мадрид, Барселона, Ва-
ленсия, Севиля, Лисабон,
Буенос Айрес, Сянтяго,
Кайро, Рияд и Делхи. От
фирмата гарантират, че ка-
чеството на услугата в
Пловдив ще бъде същото.

Системата влиза в дейс-
твие след Нова година, но
ще бъде тествана още  през
октомври. 

"Пловдивчани ще полз-
ват по-евтин градски тран-
спорт, това е сигурно", ка-
за кметът инж. Иван Тотев
на старта на последния
етап от Транспортния про-
ект  на Пловдив. С едно
билетче те ще могат да
пътуват по повече от една
линия в рамките на един
час. Освен това на спирки-
те ще има информация за
движението на автобуси-
те.

"Системите ще зарабо-
тят от януари, но предвиж-
даме тестването им по-ра-
но. Амбицията е да увели-
чим двойно пътниците в

градския транспорт, за да
намалим максимално ав-
томобилите в центъра.
Проектът ще оптимизира
схемата. Във всеки един
момент ще знаем какъв е
потокът от пътници по да-
дена линия, къде има нуж-
да от повече автобуси и
какви да са те. Тези систе-
ми ще мотивират самите
компании от бранша да

инвестират в най-съвре-
менна техника. Ще има
над 15 вида цени на биле-
тите в зависимост от же-
ланията на пътниците", ка-
за още Иван Тотев.

С този проект се сменя
цялата философия на  об-
ществения транспорт с ка-
чествено ново ниво и зави-
шен контрол. Превозвачи-
те ще получават субсидии-

те си от общината на кило-
метър пробег. Така се сла-
га край с неизпълнението
на курсове и графици, как-
то и борбата за обиране на
пътници по спирките.
Приходите от карти и би-
лети ще влизат директно в
бюджета на общината, а
не както сега - да се изда-
ват от транспортните фир-
ми.

Ползите, които общи-
ната очаква, са освен
двойното увеличаване на
хората, ползващи градски
транспорт, подобряване на
екологичната среда заради
намаления автомобилопо-
ток особено в централна
градска част, съставяне на
нова транспортна схема на
база електронните данни
за натовареността на ли-
нии и часови диапазони,
обясни още кметът.

С договора за изграж-
дане на цялостна система
за управление на трафика
в Пловдив приключва
Транспортният проект.

За мен Пловдив е скри-
то съкровище. Радвам се,
че избрах този град за раз-
ширяването на компания-
та ми. Впечатлен съм не
само от града, но от амби-
циозните млади хора в не-
го и от управата. Това зая-
ви директорът на една от
аутсорсинг компаниите,
инвестирали в Пловдив
през последните три годи-
ни Джон Гладуиш. Дру-

жеството 60К  ще открие
нови 300 работни места до
края на годината в града
на тепетата.  Изискванията
към кандидатите са мини-
мум два чужди езика, като
за предпочитане е комби-
нацията между английски
и по-рядък - корейски, хо-
ландски, португалски, ита-
лиански. Служителите в
кол центъра обслужват
международни клиенти.

"Бизнес средата в гра-
да надмина очакванията
ни. Прогнозите ни в нача-
лото на годината бяха да
разкрием около 100 работ-
ни места, но края на 2015-
а се очаква броят им да
стигне 400. Потенциалът
на Пловдив е много голям,
а младежите са по-амби-
циозни от тези в София",
каза Джон Гладуиш. 

Той обясни, че прави

бизнес в България от шест
години и не спира да се из-
ненадва от страната ни.
Най-приятната му изнена-
да обаче се оказала Плов-
див. На това мнение били
и всичките му междуна-
родни клиенти, които той
водил тук, след което те си
тръгвали възхитени. 

Убеждението на компа-
нията е, че не просто тряб-
ва да прави успешен биз-

нес, а и да подкрепя соци-
ални и обществени каузи.
Първата масова инициати-
ва, която организира в
Пловдив, е в подкрепа на
дом "Мария Луиза". Целта
е да се съберат средства за
изграждане на спортна
площадка по програмата
за развитие на таланти,
тъй като в дома имало де-
ца, чупили национални ре-
корди. Зумба, музикални
звезди и куклен театър е
подаръкът на компанията
за пловдивчани. Събрани-
те средства от дарения по
време на празника ще бъ-
дат удвоени от компания-
та и предоставени на "Ма-
рия Луиза", заяви Джон
Гладуиш.

Пловдив е съкровище,
щастлив съм, че инвестирам тук

Европейски град и с транспорта си
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Джон Гладуиш, директор на аутсорсинг компанията 60К:

Джон Гладуиш

Рекорден 
проект - 

44 306 947 лв.

Услугата по-евтина - 
с едно билетче пътуваш 1 час

Кметът инж. Иван Тотев монтира първия
валидатор за електронно таксуване



Впространна ста-
тия за аутсорсинг
индустрията в

България, Пловдив и Тра-
кия икономическа зона во-
дещият икономически
ежедневник "Файненшъл
таймс" разказва за бизнес
напредъка в региона. Древ-
ният Пловдив с над 6-хи-
лядна годишна история и
археологически съкрови-
ща, възвръща предишната
си културна и икономичес-
ка значимост, пишат авто-
рите Теодор Троев и Ангел
Петров. През 2019 г. вто-
рият по големина град в
България ще бъде евро-
пейска столица на  култу-
рата. Междувременно
БВП на Пловдив нараства
с 12-13% годишно, един от
най-бързите темпове в
страната. Голяма част от
това може да се отдаде на
IT и аутсорсинг бума, под-
крепян от местната власт и
правителството.

Иван Тотев, кмет на
града, е цитиран да казва:
"Мечтата ми е да видя въз-
раждането на Пловдив ка-
то комбинация от превръ-
щането му в индустриален
и културен център на Бъл-
гария." Пловдив е пример
за процъфтяващата аут-
сорсинг индустрия на
страната, допринасяща с
почти 4% към БВП, спо-
ред Българската аутсор-
синг асоциация (БАА).
България е деветата в све-
та най-предпочитана аут-
сорсинг дестинация  спо-
ред A T Kearney's 2014
Global Services Location
Index.

Инвеститорите са
привлечени от района на
Пловдив от Тракия иконо-

мическа зона (ТИЗ), обе-
диняваща шест индустри-
ални зони, продължава
статията във FT. Предимс-
твата й са изградената ця-
лостна инфраструктура и
ускорени процедури. ТИЗ
е първата по рода си зона
в България, обособена ка-
то Район за целенасочена
подкрепа от държавата,
което позволява дори по-
малки общини да канди-
датстват за финансиране
на проекти от национал-
ния бюджет или по прог-
рами на ЕС. Инвестиции-
те в ТИЗ надвишават  1
млрд., като се очаква те
да бъдат удвоени в след-
ващите 10 години.

"Ние сме консерватив-
ни в тези оценки. Интере-
сът непрекъснато расте",
коментира внимателно

Пламен Панчев, съупра-
вител на ТИЗ и председа-
тел на Съвета на директо-
рите на "Сиенит хол-
динг", създател на зоната.

Към момента в ТИЗ са
привлечени над 100 ин-
веститори, повечето от
които от Европа. Сред тях
са ABB, със седалище в
Швейцария, и германска-
та група супермаркети
Kaufland.

Проект, наречен "Ин-
телигентен град", за на-
сърчаване на енергийна-
та ефективност и намаля-
ване на промишлени от-
падъци в ТИЗ, се разра-
ботва съвмесно с
Fraunhofer Institute Гер-
мания и китайската
Huawei. Друга китайска
компания, Hainan
Longquanren Century

Invest and Development, е
партньор на ТИЗ в Евро-
китайската зона за ико-
номическо развитие, на-
сочена към привличане
на повече китайски ин-
вестиции, чрез създаване
на логистичен хъб, свър-
зващ Азия и Европа.

В ТИЗ са заети 12 000
работници. Липсата на
квалифицирана работна
ръка е проблем. Д-р
Ивайло Старибратов,
председател на УС на
"Клъстер информацион-
ни и комуникационни
технологии Пловдив",да-
де тласък на инициатива-
та за това учебните прог-
рами на университети и
професионални гимназии
да съответстват по-добре
на изискванията на ИТ
сектора.
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Впечатляващ напредък -
икономически и културен

Очарован съм от пър-
вото си посещение в
Пловдив и съм много ен-
тусиазиран, че тук предс-
тои да се проведе 23-то
издание на Concours
Mondial de Bruxelles. То-
ва каза директорът на
Световния винен шампи-
онат Тома Костенобъл,
който приветства отличе-
ните в тазгодишната над-
превара български ви-
нопроизводители на тър-
жествана церемония в
Гранитната зала на Ми-
нистерския съвет. Косте-
нобъл подчерта, че 42%
от участвалите в конкур-
са проби от България и
през 2015 година са спе-
челили престижни отли-
чия, което е своеобразен
рекорд. 

Световният винен
шампионат Concours
Mondial de Bruxellesе е с
повече от 20-годишни
традиции. В него участ-
ват над 320 дегустатори
от 53 страни. От 2006 г.
конкурсът разшири своя
международен обхват и
се провежда извън Бел-

гия. До момента градове
домакини са били Лиса-
бон, Маастрихт, Бордо,
Валенсия, Палермо,
Люксембург, Гимараеш,
Братислава и Йезоло.
През 2016 година Плов-
див ще запише името си
между тях. От 29 април
до 1 май Международни-
ят панаир ще е домакин
на престижното състеза-
ние.

По време на изнесе-
ното издание на Concours
Mondial de Bruxelles в
града на тепетата дого-
дина се предвижда разно-
образна съпътстваща
програма - посещения на
винарски изби и лозя в
страната, както и на кул-
турно-исторически и ар-
хеологически забележи-
телности. 

До провеждането на
конкурса в Пловдив ще
се организират множест-
во предшестващи съби-
тия, които ще подчертаят
значимостта на България
като лозаро-винарска
страна на световната
карта.  

700-килограмова камен-
на статуя на египетския
жрец и писател Нахтхор-
хеб, живял в Саис 600 годи-
ни преди Христа и отгова-
рял за кралските корони на
фараона, е центърът на уни-
калната експозиция от Лу-
въра под мотото "Среща с
египетски жрец", която е
подредена Археологическия
музей. Изложбата бе предс-
тавена от министъра на кул-
турата Вежди Рашидов,
френския посланик Ксавие
Лапер дьо Кабан и директо-
ра на департамента "Египет-
ско изкуство" в най-големия
световен музей - Венсан
Рондо.

Прочутата Книга на
мъртвите, оброчна стела на
царски писар, датирана 1213
г. пр.Хр., както и изключи-
телно добре запазен папирус
са сред 22-та ценни експона-
ти. Каменната статуя е на
дворцов управител и адми-
нистратор. Смята се, че не-
говото име е било Нахтхор-

хеб и, освен службата към
своя цар, той е бил писател,
специалист по магическите
въпроси и най-важното - от-
говарял е за короните на фа-
раона. Което го прави един
от първите хора на държава-
та във време, когато Египет
се намира в период на въз-
раждане.

Известни са две подобни
статуи в света - едната в
Лондон, другата се намира в
частна колекция. Върху гър-
ба на каменната фигура с йе-
роглифи са изписани всички
длъжности, които е носело
изобразеното лице, и гра-
дът, в който е живял. Излож-
бата ще може да бъде видя-
на в Пловдивския археоло-
гически музей до 18 юли.

Очарован съм 
от този град

Тома Костенобъл, директор на
Световния винен шампионат
Concours Mondial de Bruxelles:

Удоволствието да по-
сещавам Пловдив е спе-
цифично. Аз не идвам тук
като турист или да си по-
чивам, макар че Пловдив
е прекрасен град и за то-
ва. Има чудесни ресто-
ранти, усмихнати хора,
прекрасна природа и на-
истина туристически за-
бележителности, които,
ако не видиш поне два-
три пъти в живота си, ще
си пълен идиот. Колко
градове могат да предло-
жат място като Античния
театър за културни съби-
тия.

Що се отнася до мес-
тоположението на Плов-
див, колкото и да е дъвка-
на тая тема, това е от ре-
шаващо значение за пот-
ребителите на културен
продукт. Пловдив е мно-
го по-близо до Варна, на
час път от София и това
го прави много по-достъ-
пен. Чудесен климат, чу-
десни хора, които живеят
тук. 

Пловдив е не само ат-
рактивна туристическа
дестинация, а и приятно
място да се работи. Това
е поуката. Изпитвам гор-

дост, че аз и екипът ми
участваме в обогатяване-
то на  арт афиша на града.
Тези концерти, които пра-
вим вече 5 години, са по-
сещавани не само от хора
от цяла България, но и от
чужбина.

Един от проблемите са
залите. София също из-
питва нужда от простран-
ство за концерти за над
800 и под 3000 души.
Знам, че предстои откри-
ването на голяма зала,
което означава, че кон-
церти с по-голям капаци-
тет ще могат да се правят

целогодишно. Аз към мо-
мента не съм работил на
друго място, освен на Ан-
тичния театър. Но имам
приятели, които имат
клубове тук, и те си имат
своята публика. Което е
невероятно радостно и
доказва, че градът има
потребност от култура.

3
„Файненшъл таймс“:

Васил Върбанов, промоутър, музикален журналист и радиоводещ:

Пловдив е приятно място да се работи
Испанската група "Макако" е голя-

мата изненада за музикалния фести-
вал Souds of the Ages. Иберийците,
които са любимци на публиката в
родината си, ще свирят на 20 сеп-
тември. Музиката, която правят, е
смесица от фънк, реге, малко поп и
традиционните испански и латиноа-
мерикански ритми. В мегасъбитие-
то ще се включат още 2Cellos,
Apocalypticaи OPETH, които се очаква

да съберат хиляди меломани съот-
ветно на 12, 18 и 19 септември на
Античния театър. 

Специално за гостуването на
Opeth вече са осигурени няколко чар-
търа от Великобритания, като се
очаква шведската прогресив рок гру-
па да остане в културната столица
на Европа три или четири дни. Музи-
кална програма е дело на промоутъра
Васил Върбанов.

Шедьоври от Лувъра в
Археологическия музей
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Мандатът през 2013 година

И през 2013 година продължиха мащабните улични ремонти в Пловдив за  
19 399 462 лева. Обновени бяха булевардите "Цар Борис III Обединител" , "Хрис-
то Ботев", "Асеновградско шосе",  "Шести септември",  "Източен", "Никола Вапца-
ров",  "Марица-юг", "Санкт Петербург", "Пещерско шосе",  "Съединение",  улиците
"Гладстон"  "Димитър Талев",  "Богомил", "Никола Войновски",  "Цар Георги Тертер",
"Бунтовнишка" и др.

Инвестиции в осветлението -  ново изграждане, ремонт и реконструкция на
улично, парково и архитектурно-художествено осветление - по "Карловско шосе",
"Пещерско шосе", осветление по път II-56 Пътен възел "Скобелева майка"- (югоиз-
точен обход на Пловдив) , бул. "Ал.Стамболийски", улица "Цар Калоян", в междуб-
локовото пространство в карето ул. "Димитър Талев" -  ул. "Поручик Вълю Стефа-
нов" -  бул. "Ал.Стамболийски", ул. "Митрополит Панарет", бул.  "Свобода", ул.  "Вол-
га", ул.  "Тодор Александров", ул. "Прилеп", ул. "Б. Сарафов", ул. "Райна Княгиня",
ул. "Доброволец" , ул. "Братаница", ул. "Браила" и пл. "Неофит Рилски", ул. "Княз Це-
ретелев", Младежкия хълм  и др. 

Античният театър светна с художествено осветление.

Изградена бе Многофункционална спортна зала
в СОУ  "Св. Патриарх Евтимий" на стойност 990 519
лв. Тя е зала за физически занимания и игри с комби-
нирано игрище за баскетбол и волейбол със светла
площ 884,84 кв. м. Залата може да изпълнява и дру-
ги функции, свързани с дейността на училището.
Има място за 162-ма посетители с три реда седалки.

Построена бе детска градина "Котаракът в чиз-
ми" в район "Южен". Лентата прерязаха  министър-
председателят Бойко Борисов и кметът инж. Иван
Тотев. Градината е с капацитет 8 групи за около 200
деца, има самостоятелна кухня и перално помеще-
ние.  Заведението разполага с плувен басейн и физ-
културно-музикален салон.

Построена бе модерната детска ясла "Приказка"
за 8 групи в район "Тракия"  на стойност 2 407
986.40 лв. Детското заведение, което е втората ясла
в най-младия пловдивски район, е за осем групи с
около 200 деца. Изградена е също млечна кухня, а
дворът - с отделен кът за игра на всяка група и с уни-
кално озеленяване.
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Предстои реализацията
на голям проект върху 650
дка на запад от гребния ка-
нал - екопарк "Марица".
През 2013 година екип на
Лесотехническия универ-
ситет изработи концепция-
та за залесяване на тази зо-
на. Тя беше използвана и  в
проекта за изграждане на
втори гребен канал. Това е

последната голяма зона
край града, която ще бъде
озеленена. За нея започна
да се говори за първи път в
този мандат.

Вече трябва да започне
практическата работа - по-
ливни системи, сондажни
кладенци и поетапно зале-
сяване. Очаква се стартът
да е в края на 2016 година.

Една голяма заблу-
да  тегне над
Пловдив - зелени-

те площи са малко. Заблу-
дата идва от  Общия уст-
ройствен план, приет
2006-2007 година. Изчис-
лено е колко квадратни
метра е зелената площ в
града и като се раздели на
броя на жителите, се полу-
чават плачевни резултати.
Това е така, защото не са
отчитани зелените площи,
които са по булевардите,
малките паркове, които не
са регистрирани като зеле-
на площ. Твърдя, че  Плов-
див е един град, който е
поддържал зелената си
система, и  който я разви
до едно наистина качестве-
но ново равнище през пос-
ледните четири години.

Това бяха двете много
силни политики  през този
мандат - чистотата и озе-
леняването на града. Ре-
зултатите могат да бъдат
усетени в  данните, които
получаваме за   чистота
въздуха, по броя на запра-
шени дни през годината,
по броят надвишавания на
нормите прахови частици.
Факт е, че през последните
четири години намалихме
двойно дните, в които
Пловдив има превишаване
на нормите на праховите
частици. Освен това коли-
чеството на превишавани-

ята са двойно по-малко от-
колкото преди четири го-
дини. 

Това е заради упорита-
та работа на общината по
озеленяването и почиства-
нетото на града. Не слу-
чайно спечелихме делата,
които се водеха за мръс-
ния въздух. Получихме
приза за най-зелена компа-
ния през 2014 година -  за
общинската фирма  "Чис-
тота", приз  за най-зелена

община за тази година.
Ние задминахме дори Ве-
лико Търново, където има
обективни предпоставки
той да бъде един чист град
с добър въздух.

Усилията на общинска-
та администрация заслу-
жава аплодисменти. "Чис-
тота" и "Градини и парко-
ве" са в основата на про-
мяната. Какво се случи в
тези предприятия? През
2012 година предприехме
политика да инвестираме в

обновяването на базата  на
тези предприятията, в нова
и модерна техника и да
правим капиталови инвес-
тиции в самите дружества.
И какъв е резултатът от
тази политика? Увеличих-
ме нашите производстве-
ни бази за озеленяване.
Построихме над 10 оран-
жерии, в които отглежда-
ме посадъчен материал,
построихме парово сто-
панство, което отопля
оранжериите.

Очарованието на Пловдив

В ход е процедура по
изработването на техни-
чески проект за коритото
на Марица. Очаква се да е
готов в средата на 2016
година.

Идеята е на проекта  за
250 000 лева е коритото
на реката да стане достъп-
но за хората и то да се
превърне в място за отдих
на пловдивчани.

На заливните тераси,
когато водата е ниска, ще

има места за разходки и
спортни занимания, както
и велоалеи. Ще се използ-
ват само естествени мате-
риали - без бетон и мета-
ли.

Така променено, кори-
тото ще се превърне в ед-
на от атракциите на Плов-
див. Градът никога досега
не е изполвзал пълноцен-
но тази своя даденост. Се-
га започва да се обръща
към реката си.

на кмета
Думата

Градът се обръща 
към реката

Екопарк „Марица“ 
на 650 декара



Така  общината спести
пари за милиони бройки
цветя, които купуваше
през  2009-2010 година.
Сега можем да видим тези
милиони цветя, но произ-
ведени от общината. Отг-
леждаме храсти, отглежда-
ме малки дървета. В този
мандат ще стигнем 8-9000
засадени дървета. Това не
е било никога.

Второто голямо усилие
беше да се  изгради инф-
раструктура за поддръжка-
та на тази екосистема. Бя-
ха възстановени 50
сондажни кладенеца. Сега
напояваме много по-голе-
ми площи, изградиха се
десетки километри полив-
ни системи. Дори на буле-
варди, които са в перифе-
рията - Карловско шосе,
например,  има капково на-
появане. И в най-горещите
дни цветята и дърветата са
свежи. За първи път има
бригада, която отговаря
само за Стария град - сега
той е чист и зелен.

Когато говорим за чис-
тота, трябва да имаме
предвид, че старите улици
бяха генератор на прах и
боклуци. С асфалтирането
на тези улици замърсява-
нето рязко падна. Това е
факт. Фирма "Чистота" ве-
че разполага с модерна
техника. Няма град в Бъл-
гария, в който камионите

за почистване да са със
стандарт евро 5. Миячните
и метачни машини са с ев-
ро 6. Централната градска
част е от най-чистите в
България, няма по-чиста
Главна улица от пловдивс-
ката. И това стана заради
новата техника и новия на-
чин на почистване. Качест-
вото на тази услуга сега е
пет пъти над нивото преди
години.

В чистотата и озеленя-
ването направихме инвес-
тиции за  десетки милиони
левове, инвестирахме в
квалификацията на хората.
Имаме много високо мо-
тивирани служители на об-
щинските предприятия
"Чистота" и "Градини и
паркове". Ще ви дам при-
мер. Всеки може да си нап-
рави експеримент - да оти-
де в София, Стара Загора,
Бургас  и да разгледа
спирките на какво прили-
чат  - с налепените бележ-
ки и обяви по тях,  и да ви-
ди в Пловдив как е. Защо?
Защото "Чистота" се гри-
жи за тях. Така са възпита-
ни нашите служители, те
ги възприемат като свои.
Различното отношение е
двигател на промяната.

Има една голяма тема,
която илюстрира новия на-
чин на мислене в общината
относно разходите, които
се правят. През годините

коритото на река Марица
се поддържаше само в кри-
тични ситуации. Тогава се
изливаха някакви пари за
някаква кампания - като
последния   случай с по-
харчените 3,5 милиона ле-
ва. Сега в коритото няма
никакви проблеми, и то
срещу 60 000 лева годиш-
но. Ако така продължи, ня-
ма да се вадят  спешно ми-
лиони, и то за кампании с
неясен резултат. Това е но-
ва философия на работа.

Новата политика се
вижда и в отношението
към пловдивските паркове.
Възстановихме ги по един
прекрасен начин и ги  нап-
равихме лесни за подръж-
ка. Само в Цар-Симеоно-
вата градина има над 50 км
поливна система, възста-
новихме всички водни пло-
щи.  До месец ще започ-
нем парка в "Източен",
парковете в "Северен",
"Южен", "Тракия" са под-
държани паркове. И го
правим със същите хора,
които работиха и преди че-
тири години, но качество-
то е различно.

Огромната промяна е в
Лаута. До скоро хората се
страхуваха да минават от-
там - нямаше осветление,
нямаше нищо. Разширих-
ме този парк с 20 декара,
засадихме 700 дървета.
Сега е пълно с  хора.

зелен и чист

Мандатът през 2013 година

Открит бе обновеният Дом на културата "Борис Хрис-
тов". С реконструкцията на съществуващата сграда общес-
твеността на града получи модерен, съвременен, функцио-
нален културен център, отговарящ на европейските изиск-
вания, както и модерна концертна зала с 520 места.

През 2013 г. с финансовата подкрепа на община Пловдив в размер на 50 000
лв. се реализираха спасителни разкопки на Памук могила  край село Брестовица.
В резултат на археологическите разкопки, реализирани от Регионален археологи-
чески музей - Пловдив, са проучени четири гроба от римска епоха от края на 1 век
след н.е. и 2 тракийски гроба от 4 в. преди н.е. 

Реставрираната Малка Базилика в Пловдив от-
вори врати за нов живот. Реставрирани са 110
квадратни метра уникални мозайки, обектът е с
най-съвременни технологии на климатизация и ос-
ветление. 

Обновена бе Градска художествена галерия.  От-
ворен бе нов вход откъм Главната улица "Александър
Батенберг". Беше ремонтиран покривът и фасадата
на галерията, подменена дограмата, изграден е мага-
зин за сувенири и билетен център.

Община Пловдив спечели европейски проект
"Социална инфраструктура в гр. Пловдив - модел за
по-добра грижа за децата" на стойност 3 751 180,22
лв. Изградени бяха пет центъра за настаняване от се-
меен тип и едно защитено жилище. 
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� Засадени дървета - 1 848 броя
� Засадени храсти - 66 017 броя
� Засадени розови храсти - 12 000 броя
� Зацветени и презацветени - 28 135 кв. м.
� Затревени  и презатревени  площи - 40 дка
� Произведен посадъчен материал-
дървета -  6736 броя
� Произведен посадъчен материал- 
храсти - 173 086 броя

� Произведен разсад за цветя - 
1 425 751 броя
� Оформен жив плет, храсти - 53 608 кв. м
� Окосени площи  - 27 263 дка
� Почистени тревни площи - 345 029 дка
� Почистване коритото на 
река Марица - 1 235 дка
� Фрезоване  на пънове - 1 875 бр.
� Изграждане капково напоявне и 
поливни водопроводи- 7 874 м

РАЗВИТИЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ 
НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ГРАД ПЛОВДИВ през 2014 г.



Нови преасфалти-
рани и осветени
алеи, два фитне-

са на открито, зона за от-
дих с барбекюта и беседки,
детски площадки, площад-
ка за разходка на домашни
любимци. Така изглежда
сега парк "Лаута", който се
превърна в атрактивно
място за пловдивчани за
спорт и релакс. 

Днес няма и помен от
някогашната изоставена
джунгла. "Лаута" свети и в

буквален, и в преносен
смисъл и е едно от големи-
те постижения на кмета на
район "Тракия" Костадин
Димитров. Облагородява-
нето на парка, който се
превърна в алтернатива на
Гребната база, продължа-
ва. Велопатрул следи за
нарушители ежедневно
между 8 и 17 часа.

Строителството на хра-
ма "Свето Преображение
Господне", инфраструк-
турните дейности на мик-

рорайон А 13, обновяване-
то на парка на репресира-
ните и залесяването пре-
върнаха "Тракия" в най-
добрия квартал за живеене
за 2012 година.

"Звънели сме на хора-
та, пред чиито блокове ис-
каме да направим нови
паркинги, площадки и гра-
динки, за да ги питаме как
точно искат да изглежда
пространството край тях.
За да няма недоволни. Е,
някои репликираха, че сме

се сетили след 30 години,
но по-младите веднага се
отзовават и са готови да
помагат ", споделя  Димит-
ров.

Голямата му гордост е
детска ясла "Приказка",
която отвори място за 200
деца и реши кризата за за-
бавачка. Допълнително бя-
ха осигурени 100 места в
открития филиал на Детс-
ката градина "Червената
шапчица". 
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„Лаута“ светна, много
неща в „Тракия“ се
случиха за първи път

Организираните в ра-
йон "Тракия" празници, са
винаги много посещава-
ни. Над 1000 велосипедис-
ти откриха сезона за 2015
г.  в парк "Лаута", пред-
вождани от Костадин Ди-
митров и Йордан Йовчев
във велошествието.  

Кучешки площадки,
повече от 3000 новозале-
сени дървета за последни-
те три години, зала за те-

нис на маса, над 20 000
квадратни метра нови
тротоари, реновирани
кръгови кръстовища, как-
то и облагородяването на
3 микрорайона с изграж-
дането на много парко-
места допринесоха за се-
гашната визия на район
"Тракия". 

Свърших повече през
този мандат, отколкото
бях планирал, отбелязва
кметът. "Асфалтираме
улици, обновяваме трото-
ари, паркове, детски и
спортни площадки. Започ-
нахме преасфалтиране на
големите булеварди. Ус-
пяхме да изградим пет ав-
томатични поливни систе-
ми. Не съм преставал да
работя за решаването и на
малките, и на големите
проблеми в района", казва
Костадин Димитров, кой-
то не пропуска да отгова-
ря на всеки сигнал във
фейсбук страницата на ра-
йона. Тя има вече 3000
приятели.

"Тракия" се прочу и
със своята Тимуровска ко-
манда. Младежи разнасят
храна и лекарства на въз-
растни хора по домовете,
за да не се налага пенсио-
нерите да излизат навън
по заледените улици или
пък в адските жеги. В тази
връзка в кметството е раз-
крит горещ телефон "Оба-
ди се в нужда".  Пенсионе-
рите в района си имат ве-
че и свой клуб, където мо-
гат да се събират не само
за празници, а и ежеднев-
но да си организират сре-
щи и инициативи. 

По инициатива на Кос-
тадин Димитров бяха въз-
становени и училищните
физзарядки. За да бъде
ведрината не досадно за-
дължение, а децата и мла-
дежите да участват с удо-
волствие, той привлече
към идеята спортни звез-
ди като олимпийския

шампион Йордан Йовчев,
първата ракета в женския
тенис Цветана Пиронкова,
световната шампионка по
бокс Станимира Петрова,
олимпийският шампион
Николай Бухалов и др.
Амбициозната инициати-
ва предизвика небивал ин-
терес сред учениците, ко-
ито масово се включват,
въпреки ранния час 7.30.

Именно от "Тракия"
започват да се изграждат
многото фитнеси на отк-
рито, които в момента
има в целия град. Само в
района те са 13 на брой и
са постоянно заети с мла-
ди атлети.

Изградени са две игри-
ща за футбол с изкуствена
трева, които се ползват
напълно безплатно от
малки и големи. Построе-
ни са и още 15 игрища за
футбол, 3 за волейбол в
междублокови пространс-
тва с врати и мрежи. 
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Свърших повече,
отколкото планирах

Тимуровска
команда в помощ 
на възрастните хора

Костадин Димитров, 
кмет на „Тракия“
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Голямата гордост
на район "Изто-
чен" е новата детс-

ка градина "Чайка". Об-
ществената поръчка  вече е
обявена и се очаква строи-
телството да започне  в

края на август. Кметът на
района Николай Чунчуков
със задоволство отбелязва,
че е свършена много рабо-
та, за да имат децата този
модерен комплекс с всички
екстри в него.Той наследи

на този пост Петър Пет-
ров, който сега е депутат.

Градината ще бъде пос-
троена наново след съба-
рянето на съществуващата
в момента  стара сграда до
парк "Чайка" на  бул. "Из-

точен". Очаква се  тя да бъ-
де открита през есента на
следващата година. Гради-
ната ще приеме 8 групи  и
е от най-модерните в
Пловдив. 

Новата ЦДГ "Чайка"

ще е на два етажа, с 4 сек-
ции и разгърната площ
2700 кв. метра. Ще има ба-
сейн и спортна зала, както
и двузонова кухня, която
ще играе и ролята на млеч-
на кухня и ще обслужва

нуждите на майките от ра-
йона. Всяка от 8-те групи
ще има зона за игра на от-
крито, дворът ще е богато
озеленен и оборудван с
най-новите атракции за де-
ца. 
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През мандата  в "Изто-
чен" ударно се подменят
тротоарите. Това е било
приоритет на районната
администрация и само
през първата година е под-
менена 10 000 кв.  тротоар-
на настилка, през втората
и третата - по 7-8000.

През годините  се е об-
ръщало повече внимание
на асфалта, на удобството
на колите и ние решихме
да обърнем поглед  натам,
където са хората - майките
с малки деца, възрастните
хора. Те най-често се оп-
лакват, че няма тротоари,
че няма градинки, няма къ-
де да си играят децата,
обяснява Николай Чунчу-
ков. Кварталите "Чайка" и

"Каменица"  имат нов об-
лик с  подменените трото-
ари.

Хората поставиха въп-

роса за  кучешките пло-
щадки и ние бързо реших-
ме този проблем, казва ра-
йонният кмет. Сега  пло-
щадки за кучета има на
ул." Варшава", пл." Осво-
бождение"  и  в „Изгрев“
на ул. "Вратцата".

Малки улички в кварта-
ла са изцяло асфалтирани,
проектирано е продълже-
нието на "Лев Толстой"
към кръговото с "Мария
Луиза"

Уличното осветление в
района е подменено на 99
процента.  Открити са пет
площадки за фитнес на от-
крито, което се приема с
възторг от младите хора.

Пред блоковете през

мандата са монтирани 300
пейки, което не се е случ-
вало досега. В парк "Каме-
ница" има безжичен инте-
рент и той стана притега-
телно място за майки и де-
ца.

Възстановена  е спорт-
ната площадка в  кв. "Глад-
но поле" -  игрище за вол-
лейбол  с нормални разме-
ри, за футбол и баскетбол.
Наблизо скоро ще има и
детска  площадка.

Усилено се работи в
междублоковите прост-
ранства на ул."Р. Димитри-
ев". Три нови детски пло-
щадки ще бъдат изградени.
Това му трябва на района,
казва  кметът.

Всеки момент ще за-
почне продължението на
ул." Богомил" и тя трябва
да стигне почти до "Мет-
ро".

Особено внимание се
обръща на възрастните хо-
ра. Клубът на пенсионера
на "Източен" 22 е с нов
климатик, нов телевизор и
всичко, което са поискали
хората. Наскоро кметът
Чунчуков подари на клуба
"Българска популярна ен-
циклопедия". "Макар на-
шите пенсионери да са
много интелигентни хора с
широк кръг познания и ин-
тереси, се надяваме Енцик-
лопедията да им е полезна,
тъй като обхванатият в нея
период проследява по ув-
лекателен начин развитие-
то на човешката цивилиза-
ция от дълбока древност
до наши дни, коментира
Чунчуков. Възрастните
хора, които не ползват ин-
тернет, посрещнаха пода-
ръка с благодарности.  

Районът с нов облик - 
паркове, осветление, пейки

Администрацията на
район „Източен“ полага
усилия и за поддържане
на междублоковите прос-
транстра в Столипиново.
Всички улици са освете-
ни. 

Има спортни площад-
ки, предстои монтирането
на детски кът с градинка.

Кметът Чунчуков от-
белязва, че в Столипино-
во хората все по-добре
опазват това, което е нап-
равено за тях. Това ни да-
ва надежда да предприе-

мем и други стъпки за об-
лагородяването на този
квартал, казва Чунчуков. 

Контролът за спазва-
нето на общинските на-
редби е все по-засилен.
Често се правят проверки
за нерегламентираните
сметища, които се появя-
ват край улиците. Общин-
ската фирма "Чистота"
също полага усилия и
иновативни подходи за
добрия вид  на този тру-
ден за управление квар-
тал.

И Столипиново вече
пази новото

Гордостта на „Източен“!

Николай Чунчуков
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Мечтата на поколе-
ния пловдивчани е

сбъдната. На 27 август
Пловдив е домакин на све-
товното първенство по
таекуон-до и то ще се про-
веде в новата спортна зала
"Колодрума".

През 2012 година об-
щината пое доизграждане-
то на залата от колоездач-
ното дружество "Цар Си-

меон" и три години по-
късно Пловдив ще се рад-
ва на втората по големина
в България след  "Арена
Армеец".

Многогофункционал-
ната спортна зала е със
застроена площ от 9800
кв.м и  и разгърната от 26
840 кв.м. Проектирана е
на 4 нива. С монтирането
на подвижни трибуни се-

дящите места могат да
достигнат около 6400, а
при концерти - до 8400.
Спортното съоръжение е
уникално със закрития си
колодрум. Пистата за ко-
лоездене е с олимпийски
размери.  В Югоизточна
Европа такава зала има са-
мо в Атина, но пловдивс-
ката е по-модерна. Залата
ще е от малкото в Бълга-

рия с отлична акустика за
провеждането на концерти
и други музикални съби-
тия.

Кметът Иван Тотев ко-
ментира, че времето, през
което строежът беше
практически блокиран за-
ради спрени пари от бив-
шето правителство, е из-
ползвано от общината за
изграждането на пътната

връзка между Асеновград-
ско шосе и входовете към
подземния паркинг, който
е проектиран за 330 авто-
мобила. В момента на 6
декара се изгражда открит
паркинг за  500 автомоби-
ла. Предвижда се той да
бъде покрит с фотоволта-
ични панели. 

"Впечатлен съм от то-
ва, което виждам. Това е

инвестиция, която вторият
по големина град заслужа-
ва. Като виждам намерени-
ята на кмета Иван Тотев,
след завършването й зала-
та ще стане едно прекрас-
но средище за всякакви го-
леми  събития, коментира
финансовият министър
Владислав Горанов при ин-
спекцията си на "Колодру-
ма".

Мечтата на Пловдив!

Спортната зала, разпо-
ложена между булеварди-
те "Асеновградско шосе",
"К. Величков" и "Изто-
чен", привлича погледа с
архитектурното си реше-
ние. 

Целта на обемно-прос-
транствената композиция
е да преодолее редица
проблеми заради ограни-

чения терен.
В крайна сметка е пос-

тигнат много добър ефект
- познаваемост на залата
от обкръжаващия  пейзаж
и ясен силует и ясен архи-
тектурен образ, постигнат
с простота на формата и
детайла.  Използвана е
смесена система  от сто-
манобетонни и стоманени

конструктивни елементи.
Конструкцията е в хармо-
ния с търсената архитек-
тура и дизайн на интерио-
ра.

Залата ще бъде и при-
ятно място за отмора -
ресторант със 170 места,
кафе бар, детски център,
магазини на световни мар-
ки за спортни артикули.

Волейбол
Баскетбол
Хандбал 
Борба
Вдигане на тежести
Бокс
Спортна гимнастика
Бадминтон
Джудо
Скокове на батут
Спортна акробатика
Футбол
Културизъм и фитнес
Самбо
Сумо
Колоездене
Канадска борба
Тенис
Тенис на маса
Фехтовка
Карате-до
Карате киокушинкай
Таекуон-до и други

Писта за колоездене е
със специално покритие от
сибирска лиственица. Па-
раметрите й са  съгласува-
ни с арх. Сандер Даума от
Холандия, който  притежа-
ва лиценз за проектиране и
изменение на писти за ко-
лоездене.

Залата ще разполага

още с модерен пресцен-
тър, зона за интервюта и
преводачи, тренировъчни
и фитнес зали със сервиз-
ни помещения, спа и възс-
тановителни процедури, тв
студио, лаборатория за до-
пинг контрол и кабинет за
първа помощ, гримьорни
за артисти.
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Многофункционалната
спортна зала с колодрум е
първия етап от един бъдещ
голям спортен комплекс,
който ще се доразвива вър-
ху терена на прилежащата
спортна база "Академик",
която е общинска собстве-
ност. В процес на проекти-
ране е малка спортно-тре-
нировъчна зала с около 500

седящи места за 3 млн. лв.
Тя ще е на мястото на се-
гашната малка зала, която е
почти долепена до Колод-
рума, и ще  е свързана с не-
го с топла връзка.

На по-късен етап се
планира и обновяване и на
зала "Академик", която ще
остане само за студентски
спорт.

До Колодрума

Сибирска лиственица за пистата

Ясен силует, простота на формата

зала с 500 местаСПОРТОВЕ, КОИТО

ЩЕ ГЛЕДАМЕ


