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Пловдив -
притегателно
място за
инвестиции

Европейската бан-
ка за възстановя-
ване и развитие

даде старт на 4 изключи-
телно важни за Пловдив
проекти - пълна реконст-
рукция и модернизация на
Коматевско шосе, бул.
"Руски", бул. "6 септемв-
ри" и бул. "Северен".
Банката обяви началото
на набиране на предложе-
ния  за избор на изпълни-
тел. Процедурата ще от-
неме 45 дни, след което
ще бъде сключен договор
с избраната фирма и за-
почва реалната работа по
булевардите.

Преобразяването на
важните за Пловдив път-
ни артерии започват с
пълната реконструкция на
Коматевско шосе и с изг-
раждането на изцяло но-
вия булевард "Северен"

до Брезовско шосе. Сро-
кът за изпълнение на це-
лият проект е три години.

С 30 милиона лева от
ЕВБР градът ще има чис-
то нови  булеварди. Кома-
тевско шосе  ще бъде из-
цяло ремонтиран. "6 сеп-
тември" ще добие нов вид
от Цариградско шосе до
колелото на бул. "Изто-
чен"- много важна част в
концепцията на общината

за скоростно преминаване
в посока изток -запад. Но-
вият булевард "Северен"
е с огромно значение на
бизнеса, той  свързва гра-
да с една натоварените
търговски зони - Брезовс-
ко шосе.

Във всички проекти е
включена нова канализа-
ция, цялостна подмяна на
подземната инфраструк-
тура, изцяло нови пътни

легла. 
Вторият мащабен про-

ект, който реално старти-
ра през юли, е  Голямоко-
нарско шосе. Очаква се
строително разрешение,
за да започнат отчужди-
телни процедури на тери-
торията на общините
Пловдив и Марица. Нова-
та пътна артерия по про-
ект започва с голямо кръ-
гово кръстовище на бул.
"Дунав" до Царацовския
възел, като освен това са
развити локални пътища
за връзка на предприятия-
та в индустриалната зона
с Голямоконарско шосе. В
този проект е включена
цялата подземна инфраст-
руктура, включително и
канализационен колектор,
който да обслужва цялата
индустриална зона и  Ца-
рацово.
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Здравейте!

Изключително важна
новина за Пловдив от Евро-
пейската банка за възстано-
вяване и развитие. Старти-
раме реконструкцията на че-
тири булеварда, които ще
променят  облика на града и са
ключови за развитието на биз-
неса.

Това се случва днес в Пловдив.  Градът се
подготвя за растежа в следващите години. В
момента променяме Общия устройствен
план на града, като определяме нови зони за
жилищно строителство на юг към Родопска-
та яка. Работим по няколко основни проек-
ти, които ще дадат допълнителен тласък на
развитието на индустрията в Пловдив.

Нашият град е единственото място в
страната, където се изграждат едновремен-
но три предприятия, които ще отворят
5000 работни места.

До края на годината нови компании ще за-
почнат  да развиват дейност в Пловдив.
"Сенсор Найт"е огромна американска инвес-
тиция върху 90 декара. Си Ем Си е високотех-
нологичен японски проект. Това са инвести-
ции, в които се изискват така наречените
"чисти стаи" за технологии - помещенията
трябва да са до микро ниво чисти. Подобни
инсталации в България няма.

Растежът е свързан и с огромните  инвес-
тиции в инфраструктурата, опазването на
културно-историческото наследство, в ар-
хеологически разкопки, в модернизиране на
централна градска част. 

Инж. Иван Тотев, кмет на Пловдив

Пълна промяна на
четири булеварда
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„Южен“
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Европейската банка за развитие даде старт:
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Пред пловдивските
детски градини
вече няма опашки

от щафетно чакащи родите-
ли, за да запишат децата си.
Обявените места са повече
от броя  на кандидатства-
щите за прием хлапета. То-
ва сочат резултатите от по-
редно класиране за прием в
забавачниците.

За първи път през на-
шия мандат пловдивчани
могат да кажат: "Аз не бър-
зам да записвам детето си
за детска градина още щом
се роди; аз не губя времето
си да чакам по опашки пред
детските градини по три де-
нонощия, както други бащи
и майки чакаха  около Нова
година 2008/2009  пред
ЦДГ "Дъга" в район "Севе-
рен", коментира кметът на

Пловдив инж. Иван Тотев.
2700 тригодишни плов-

дивчанчета вече са записани
в първа група за започваща-
та наесен нова учебна годи-
на.

С предстоящото през
септември откриване на
най-новата детска градина
"Мир" в район "Западен" за
близо 200 деца завършва
проектът за осигуряване на
100 процента наличност на
места за децата в Пловдив,
след което на дневен ред ид-
ва поетапното изваждане на
градините от подблоковите
пространства.

Опашките отпреди три
години не само са забравени
и сега кметът говори не
просто за едно място в дет-
ска градина, а за най-висок
стандарт и качество на ус-

лугата.
Новите пловдивски гра-

дини съответстват на най-
високите европейски стан-
дарти - като проекти, техно-
логия на строителството,
оборудване и обзавеждане.
Всяка една от тях е с плувен
басейн и физкултурен са-
лон. Дворовете са прекрас-
ни - с невероятно озеленява-
не и най-модерните и качес-
твени съоръжения по пло-
щадките за игра. 

Друго по-високо ниво в
усилията на общинската ад-
министрация е да отговори
на желанието на родителите
детето им да посещава гра-
дина в своя квартал.

Новата  ЦДГ "Мир" нап-
ример е на средищно място
в близост до районите "Цен-
трален" и "Северен".

Новата ЦДГ "Чайка" в
район "Източен" по уника-
лен за страната модерен
проект, за която обществе-
ната поръчка вече е обявена
и първата копка предстои в
близките месеци, ще прие-
ма и деца от район "Центра-
лен". 

През 2016 г. се предвиж-
да изграждане на още две
градини - в районите "Севе-
рен" и "Южен".

Вписалата се като градс-
ка легенда новогодишна
опашка пред "Дъга" отмина
като кошмарен сън. През
есента на миналата година
точно там беше открита но-
ва група за 25 деца в няко-
гашно неизползваемо пе-
рално помещение в допъл-
нение с прекрасен двор за
игра.

С цяло ново крило за 80
деца се разшири намиращо-
то се също в "Северен"  ОДЗ
"Космонавт".  Тъй като ра-
йонът е сред най-проблем-
ните, там бяха потърсени и
осъществени всички въз-
можности за откриване на
нови групи в реконструира-
ни общински сгради на бул.
"Марица-север".

Млечна кухня, 2 яслени
групи и 4 групи за детска
градина бяха открити и към
изградения със средства от
европейските фондове Общ-
ностен център на ул. "Врат-
цата" 4 в район "Източен".

Истински перли сред
детските заведения в Плов-
див са ЦДГ "Котаракът в
чизми" в район "Южен" и
детските ясли "Приказка" в
район "Тракия", целево фи-

нансирани от първото пра-
вителство на министър-
председателя Бойко Бори-
сов и за чието откриване
дойде самият той.

От началото на своя
мандат кметът на Пловдив
инж. Иван Тотев направи
първи копки и после преря-
за лентите на нови градини
и ясли за над 1000 деца.
Имаше едно единствено из-
ключение - първата копка на
филиала на ЦДГ "Перуни-
ка" на ул. "Лъджене" 2 нап-
рави предишният кмет в
края на 2007 година, почти
след избирането му. За че-
тири години дейностите бя-
ха замръзнали до груб стро-
еж. Още в първата година
от мандата на Тотев обектът
на филиал "Вълшебство"
беше финализиран. 

Сериозно обновено ще
бъде едно от любимите
места  на поколения плов-
дивчани. Заместник-кме-
тът на Пловдив Петър
Зехтински и кметът на
"Централен" Георги Ти-
тюков дадоха официален
старт на ремонтните дей-

ности на гара "Пионер" на
Младежкия хълм. 

Гарата ще се боядиса
основно отвътре и отвън,
ще се направи изолация на
покрива и ще се изгради
рампа. Ще се постави и
още една чешма, а алеята
ще се преасфалтира. За

ремонтните дейности са
осигурени 15 000 лева,
срокът за изпълнение е 20
работни дни, като през то-
ва време железницата ще
продължи да функциони-
ра.

Георги Титюков съоб-
щи още, че се предвижда

обновяване и на детската
площадка под гара "Пио-
нер". Тук ще се монтират
уреди за деца с уврежда-
ния, като парите за това
ще дойдат от тазгодишна-
та Седмица на благотво-
рителността. 

Със средствата, събра-
ни на предходната подоб-
на инициатива, пък беше
изградена 40-метрова
рампа на основната алея,
която води до детската же-
лезница на Младежкия
хълм. 

В подлеза, който
свързва Капана и Стария
град, започна ремонт,
който ще направи съоръ-
жението по-свежо и кра-
сиво. В него скоро се
очаква да има и  търговс-
ки площи. Идеята на ад-
министрацията е мястото
да е далеч по-приветливо
от вида, в който бе до мо-
мента. Реконструкцията е
част от промяната в Капа-
на, като по  дюкяните в са-
мия подлез ще бъдат ор-
ганизирани тематично, а
не хаотично, за да се из-
бегне продажбата на
бельо и некачествени сто-

ки в така важния пешехо-
ден възел между арт квар-
тала и архитектурния ре-
зерват.

В същото време стар-
тира и реконструкция на
подлеза на Баня Старин-
на. Там се разчистват
всички пустеещи бивши
търговски площи, които
се превърнаха в язви. Това
се случва след няколко
жалби от граждани, опла-
кали се пред общината от
станалите на клоаки екс
магазинчета. Те вече са
премахнати, като са оста-
нали само все още функ-
циониращите павилиони.
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Няма опашки пред градините,
има места за всички деца

Любимо място за 
пловдивчани  с нов фасон

Подлезите на Капана и
Баня Старинна по-красиви



Без подкрепата на Об-
щина Пловдив нямаше как
да реализирам идеята си,
защото арт кината прожек-
тират  филми, от които не
могат да се самоиздържат.
Един такъв обект е скъп.
Инвестицията за техника е
над 150 000 лева. Лентови-
те машини категорично
отпаднаха преди две годи-
ни и вече получаваме само
дигитални формати, казва
инициаторът на идеята
"Лъки дом на киното" Бо-
рислав Лалев. Кандидатст-
ва пред общината с проект,
за да подпомогне закупу-
ването на оборудването.
Такова арт кино у нас има
само в София, а то пък е
подкрепено от държавата. 

Освен филмовите фес-

тивалите, които са тради-
ционни за Пловдив - "Со-
фия филм фест в Пловдив"
и "Киномания", които об-
щината също подкрепя,
Домът на киното провежда
и по-малки събития. Те-
първа предстоят фокуси на
руско, френско, италианс-
ко кино. Борислав Лалев
има идея да реализира нае-
сен и свободна кино акаде-
мия, която да инициира
безплатни прожекции за
ученици, студенти и млади
хора. Ще организира гос-
тувания на известни наши
кино деятели - продуценти,
сценаристи, режисьори,
които ще обучават запале-
ните по това изкуство. Та-

ка ще се помогне на скри-
тите таланти да излязат
наяве.  

Освен огромният зри-
телски интерес, на който
се радват "София филм
фест" и "Киномания",  вече
три години Борислав Ла-
лев провежда и детски ки-
нофестивал, отново подк-
репен от общината. Вхо-
дът е безплатен за малчу-
ганите. Хлапетата могат
да видят на малкия екран
популярни заглавия, мина-
ли по кината, екранизации
на приказки и класически
произведения. Билетите се
разграбват седмици пред-
варително. Много от про-
жекциите не са 3D, т.е.
ориентирани към най-мал-
ките. Напливът е сериозен,
интересът е огромен, въп-
реки че е платено за роди-
тели. 

Изданията "A la
Une", "City break-
ing" и  "Non

class?" публикуваха матери-
ал за Пловдив на френския
журналист Ришар Бейон,
посетил града по време на
международната среща на
туроператорите през май. 

Пловдив е вторият по го-
лемина град в България,
разположен от двете страни
на река Марица, река, позна-
та на французите от песента
на Силви Вартан за нея. Раз-
положен на 135 км югоиз-
точно от София, столицата
на България, Пловдив е сме-
сица от всички щастливи и
славни дни, нещастия и дру-
ги белези на своята история.

Някога люлка на траки-
те, изискан народ от Антич-
ността, след това заселен от
римляните, той става осман-
ски и мюсюлмански град, а
след това и православен пре-
ди да навлезе в съветския си
период.

С толкова много история
в него, Пловдив съвместява
архитектурни парадокси, без
обаче да губи своя чар, цели-
ят окъпан в някакво безгри-
жие по гръцки, както непос-
редствените му съседи. Той
е един вид врата на южната
част на Балканите.

Това е най-старият град в
Европа, в който са се засел-
вали народи още 6000 годи-
на преди Христа. Известен
като града на седемте тепе-
тата, въпреки, че днес са ос-
танали само шест.

И безспорно, поради та-
зи невероятно богата исто-
рия и наследство, Пловдив е
избран за Европейска столи-
ца на културата 2019.

Центърът на град Плов-
див е разделен на три основ-
ни части.

Има, разбира се, нов или
съвременен град, пресичан
от пътища и артерии, през
които минава основното

движение на превозни сред-
ства. Това е и мястото с най-
големи градски и архитек-
турни доказателства за вре-
мето на Сталин и Съветския
съюз. Сурови сгради, колек-
тивни жилищни комплекси,
но също и паркове и гради-
ни, са разпространени в сме-
сица от зеленина и от бетон.
Този град е смирен и трудо-
любив, без съмнение оцве-
тен с "Осталгия*".

Тук-там, все още има
музей на антики, останки от
византийска църква, или на-
пълно покрит пешеходен

мост с търговски обекти,
който пресича Марица.

Но сърцето на града е
най-старата част със "Ста-
ринния Пловдив", или по-
скоро Старинния Пловдив
на две тепета. Добре дошли
в квартал Капана, наречен на
английски "The Trap" (капа-
на: заб. на редакцията) дол-
ната част на града, в по-го-
лямата си част оживена пе-
шеходна зона. Това е дълга
улица, която криволичи под
защитната сянка на двойна
редица от дървета по краи-
щата, има много малки ма-

газинчета, кафенета - барове
с приветливи тераси (може
би това е капана), а в среда-
та на улицата, пролетен за-
наятчийски панаир (само
през пролетта), в който
участват занаятчии, худож-
ници и творци за радост на
зрителите.

Пловдив се разкрива
постепенно, докато се дви-
жим по стръмните пешеход-
ни улици, което ни кара да
кажем, че изкачването по
един хълм ни връща назад
във времето.

Тук, турско кафе в стара

джамия, там - останките от
Римския стадион, където
спортисти и гладиатори са
изнасяли представлението
си. Следват извивките на
римските руини, удивително
добре запазени, правим скок
в бъдещето с много западни
търговски пасажи, кафе-рес-
торанти по тайните тераси,
почти лични, където време-
то е спряло.

Но най-доброто тепърва
предстои, когато се качвах-
ме по стръмните склонове,
дори много стръмни на Ста-
ринния Пловдив. Калдъръ-

мени улички, хаотично раз-
положени в нищото, но с оп-
ределен чар. Къщи на майс-
тори, господари и богати ос-
мански търговци, често с го-
леми терасовидни градини.
Цветни къщи по етажи,
всички облицовани с дърво и
украсени с множество про-
зорци и щори, за се гледа не-
забелязано.

След посещение на тези
къщи на майстори, човек
разбира какъв е бил животът
на тези миниатюрни дворо-
ве. Свидетели сме на живота
на обществения мъж, който
се е провеждал на определен
етаж, на този, където се-
мейството е имало правото
на гражданство, а също и
ниши, където някои фаво-
ритки са имали право единс-
твено да служат на своя гос-
подаря и любовник.

И накрая, тук е Антични-
ят театър, построен в края
на първото и началото на
второто хилядолетие сл. Хр.
Той доминира в южната част
на Пловдив и гледа към пла-
нината Родопи.

Построен по време на
царуването на император
Траян, там са се провеждали
гладиаторски борби и ловни
игри пред 6000 зрители. Рес-
тавриран е през 1981 г., днес
може да побере само 3500,
но той е намерил своето
място в културните програ-
ми на прекрасния Пловдив.

Така успяваме по-добре
да разберем избора на Плов-
див за Европейска столица
на културата през 2019 г.,
което потвърждава и мотото
на града: "Пловдив, древен и
вечен".

*Осталгия: неологи-
зъм, даден от някои бивши
източногерманци по нос-
талгията за живота в съ-
ветския блок на социална
държава.
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Смирен и
трудолюбив град

Фондация "Пловдив
2019" се готви за изпит пред
международното жури към
Европейската комисия в
Брюксел. Срещата е насо-
чена за септември, когато
екипът на фондацията ще се
представи за първи път
официално пред журито на
конкурса Европейска столи-
ца на културата. Това е пър-
ва официална визита след
връчването на титлата и
идеята е не толкова да впе-
чатляваме журито, колкото
да го успокоим, че знаем
какво правим,  обясни Свет-
лана Куюмджиева - артис-
тичен директор на "Пловдив
2019". Според нея тази сре-
ща е много важна, защото
пловдивският екип трябва
да покаже на Брюксел, че

работи по проектите за пос-
рещане на домакинството
след четири години.

От белгийската столица
са изпратили въпросник до
фондацията. Питанията са
свързани със стратегията и
планирането,  доколко еки-
път е формиран, как кому-
никира с общинската и дър-
жавната власт, наясно ли е
какво трябва да работи.

Фондацията ще старти-
ра онлайн платформа за
Тютюневия град до края на
лятото. Идеята е да се син-
тезират архивни материали
и историята на сградите, за
да бъде създадена основа за
надграждане. Целта е няко-
гашните складове на ембле-
матичната за града на тепе-
тата улица да се превърнат

в пространства за култура. 
"Освен дейностите в

"Капана", има и други про-
екти, по които сме започна-
ли разговори. Столипиново
е основен фокус и до края
на годината ще стартираме
работата и в квартала. Тър-
сим нови партньорства с
Европа в посока работа с
общности, образование на
малцинства и социално
предприемачество", каза
още Светлана Куюмджие-
ва.  Според нея първите
промени от това, че сме из-
брани за културна столица,
вече са налице - не само ин-
фраструктурно, а и като ця-
лостна атмосфера.  Отчита-
ли го не само партньорите
на фондацията, а хората
чувствително повишавали
интереса и изискването си
към културните политика
на града.

"Пловдив 2019" е в пос-
тоянен контакт с колегите
си от италианския град Ма-
тера, който е другият град,
избран за столица на култу-
рата на Европа през 2019.  
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Пловдив със свое арт кино
Пловдив вече има свое арт кино, където це-

нителите на седмото изкуство могат да гледат
некомерсиални заглавия, повечето от които не
се въртят в мултиплексите.

Онлайн платформа за
Тютюневия град
Фондация "Пловдив 2019" 
се готви за нов тест в Брюксел

Сърцето 
на града - 
Старинния
Пловдив
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Мандатът през 2014 година

Пловдив спечели престижната надпревара и е първият български град, който
ще бъде Европейска столица на културата през 2019 г. ЗАЕДНО стигнахме до то-
зи исторически момент.

Приета бе културна стратегия за развитието на Пловдив 2014 - 2025 г. В кален-
дара на общината през миналата година бяха включени 30 фестивали и над 100 съ-
бития. За първи път в Пловдив за култура сеотделя над 6 % от общинския бюджет.

Община Пловдив бе удостоена с приза  "Актив-
на социална отговорна политика и принос за соци-
алното и европейското развитие на България". 

Социалните услуги,  предлагани в общината в
момента са 44, докато през 2011 година са били са-
мо 28.

Приключи изграждането на модерен Лъчете-
рапевтичен комплекс в "Комплексен онкологичен
център - Пловдив" ЕООД на обща стойност над  10 300
000 лв. Целта на проекта беше реализирана чрез
подобряване и модернизиране на здравната ин-
фраструктура и въвеждане в експлоатация на висо-
котехнологично медицинско оборудване.

Отпадна проблемът с недостига на места в дет-
ските заведения. В училищата бяха разкрити допъл-
нителни 24 нови подготвителни групи, от които 7
целодневни и 17 полудневни. Инвестира се в мо-
дернизация  на учебния процес в общинските учи-
лища. 
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През последните
години освен
традиционните

за региона индустриални
сектори, успяхме да прив-
лечем нови отрасли като
IT индустрията. Пловдив
вече се утвърди като вто-
рата дестинация в Бълга-
рия след София за IT  и
BPO, като заетите в тези
индустрии вече достигат
4500. Смятаме, че през
следващите от 3 до 5 годи-
ни можем да удвоим и уве-
личим броя на работещите
в тях. Това от своя страна
породи наличието на ин-
вестиционни намерения в
един нов бизнес за града -
изграждането на офис
сгради клас А. В момента
имаме 4-5 проекта в много
напреднал етап. Продъл-
жават и инвестициите в
производствени предприя-
тия. В настоящия момент
се изграждат три големи
завода в района, като об-

щият брой на заетите там
ще надхвърли 5000 работ-
ни места.

Всичко това доведе
Пловдив да стане един
привлекателен град за жи-
веене, като служителите в
много от местите компа-
нии са от съседни региони.  

В последните 
години голям 

е интересът към
града в сферата 

на IT и 
аутсорсинга. 

Това е основно благо-
дарение на общинската ад-
министрация, която успя
да анализира състоянието
на града, да извлече и да
формулира всички конку-
рентни предимства на
Пловдив, да обедини хора-
та и да презентира града по
най-добрия начин. Плов-

див има всички базови ус-
ловия - 9 висши учебни за-
ведения, едни от най-доб-
рите езикови гимназии, из-
градени специалисти. Ос-
вен Техническия универси-
тет, и Пловдивският уни-
верситет миналата година
получи акредитация за ин-
женерни специалности.
Намесата на общината
преди три години с проуч-
ванията, които направи, с
обобщенията за пазара и
презентирането на града
пред големите компании
доведе  до това през пос-
ледните години все по-чес-
то да говорим за откриване
на изнесени офиси на ком-
пании от София в Пловдив,
но и за такива компании,

които влизат за първи път
България от Пловдив. Ор-
ганизирането на форуми за
IT индустрията беше също
много важна стъпка, която
общината предприе. Пос-
ледната конференция през
месец октомври миналата
година беше най-голямата
в страната ни до този мо-
мент - с над 100 компании,
които участваха, повече от
220 участници, като на са-
мата конференция обявих-
ме навлизането на три но-
ви компании в града ни. В
момента подготвяме още
по-мащабен форум, който
ще се проведе на 10 сеп-
тември 20015 г. Общината
е съучредител на два IT
клъстера в града, изгра-

дихме специално звено
"Развитие", което подкре-
пя бизнеса още от намере-
нието му да стъпи в Плов-
див до момента на откри-
ването на съответната ин-
вестиция. Ние сме заедно с
компаниите през всички
етапи - от първата стъпка
през набирането на персо-
нала до популяризирането
на инвестицията. 

Пловдив
е предпочитан 

район
за инвестиции 

пред другите  големи гра-
дове заради съчетание на

предимства, дадености и
една администрация, коя-
то е много фокусирана
върху бизнеса. 

Пловдив е единстве-
ният в България, който
ежегодно прави проучва-
ния на бизнес средата в
града в двете направления
- производство и IT. Всяка
година издаваме каталог с
актуализирана информа-
ция за пазара на труда,
учебния процес, колко
студенти какви специал-
ности завършват, езикови
познания. Цялата тази ин-
формация се подготвя от
община Пловдив и тя е
безплатна за всеки инвес-
титор, което му спестява
между 2 и 3 месеца проуч-
вания и между 4 и 6 хиля-
ди евро.  Това е само едно
от нещата, които могат да
бъдат посочени, включи-
телно заангажираността
на община Пловдив, съз-
даването на звено "Разви-
тие", медиаторската роля
на администрацията меж-
ду бизнеса и учебните за-
ведения е много силно
развита. 

Когато всички тези
фактори се натрупат,  се
оказва, че Пловдив е едно
много лесно място за ин-
вестиции, защото инвес-
титорите получават ин-
формация, получават под-
крепа.

Пловдив се превърна в притегателнона кмета
Думата

Факт е, че Пловдив се превръща във все по-
притегателно място за инвестиции и  не случай-
но през 2014 г. градът бе с най-много преки чуж-
дестранни инвестиции в сферата на производс-
твото. 

Какви са причините? Те са комплексни и из-
пълват целия спектър от важните условия за раз-
витие на бизнес, а именно - прекрасно местопо-
ложение, много добра логистична обвързаност,
наличие на човешки потенциал, наличие на об-
разователна инфраструктура, добре работеща и
приветлива към бизнеса администрация. 



За привличането 
на инвеститори 

е важно 
да промотираме 

района 
като атрактивна бизнес дес-
тинация и да се подобряват
условията за компаниите на
местно ниво. Пловдив учас-
тва в почти всяка една ини-
циатива на Министерство
на икономиката или на Бъл-
гарската агенция по инвес-
тиции за популяризиране на
България, в частност на ре-
гиона за добро място за ин-
вестиране. Освен това рабо-
тим с частни консултантски
групи, със собствениците
на частни индустриални зо-
ни и сме заедно в процеса
на привличане на инвести-
ции. Създаването на отдел
"Развитие" преди 4 години
бе нещо, което показва ка-
чественото ново отношение
на общинската администра-
ция към бизнеса. Ние иден-
тифицирахме основните
трудности, с които се
сблъсква всеки един инвес-
титор в България, с адми-
нистративния процес и
всичко онова, което го пла-
шеше. Звено "Развитие" се
намеси в този процес. То е
звеното, което помага на
всеки един инвеститор от
идеята му да инвестира в
Пловдив през целия път на

реализирането й. Звеното
оказва подкрепа и в контак-
тите с трети институции,
подкрепа в процеса на под-
бор на персонал, популяри-
зиране на конкретната ин-
вестиция и други предимст-
ва, които общината може да
даде при всеки частен слу-
чай. 

Градът  има 
и необходимия 

капацитет 
по отношение на човешките
ресурси, за да задоволи
търсенето на компаниите.
Добрите условия за бизнес,
съчетани с високото ниво
на подготовка на специа-
листи и учебни заведения
дават много добра основа,
която привлича инвестито-
ри. Това от своя страна пра-
ви така, че привлича хора в
града. Пловдив е вторият
регион в България по гъс-
тота на населението след
София - на един час път
имаме 1.5 милиона души.
Вече забелязваме как ком-
паниите привличат хора в
града. Имаме постоянен
ръст на населението в реги-
она и сме втори след София
по ръст на населението в
България. Имаме един про-
цес малко като "кокошката
и яйцето", но ние вече наме-
рихме първоизточника.

Имаме бизнес, който води
хора. Имаме хора, които
привличат нов бизнес. За
нас този цикъл вече работи
и наблюдаваме следствията
от него, а именно - повече
инвестиции, повече населе-
ние.  

Медиаторската 
роля на Община

Пловдив 
е една от причините голе-
мите компании от региона
да инвестират в учебните
заведения. Имаме знакови
инвестиции в модерни ла-
боратории в университети-
те като инвестициите на
"Джонсън Контрол", "Ми-
лара" в Техническия уни-
верситет, инвестиции на IT
и телекомуникационни ком-
пании в лабораториите на
Пловдивския университет.
Самите компании имат
учебни центрове - този на
"Либхер" е може би най-
добрият на национално ни-
во. Не случайно Община
Пловдив е съучредител два
работещи клъстера - "Клъс-
тер проектиране и строи-
телство" и "Клъстер инфор-
мационни и комуникацион-
ни технологии Пловдив".
Включително в момента
работим много тясно в ин-
тегрирането на професио-
налните гимназии в този
процес.

Пловдив
се подготвя 
за растежа 

през следващите 
20 години. 

В момента променяме
Общия устройствен план на
града, като определяме но-
ви зони за жилищно строи-
телство на юг към Родопс-
ката яка, работим по някол-
ко основни проекти, които
ще дадат допълнителен
тласък на развитието на ин-
дустрията в Пловдив, а
именно проектът за Голя-

моконарско шосе, Южен
обходен колектор, Пречист-
вателна станция. Подготвя-
ме се за сериозен ръст в
броя на инвеститорите,
броя на заетите и респек-
тивно на броя на население-
то на града. Факт е, че към
настоящия момент ние сме
единственото място в стра-
ната, в което едновременно
се строят три предприятия.
В България в момента няма
регион, в който на терито-
рия от 4-5 кв. километра да
се строят три големи завода
с възможност за 5 хиляди
работни места. Това в мо-
мента се случва в Пловдив. 

До края на годината
нови компании 
ще започнат  да
развиват дейност 

в Пловдив. 
"Сенсор Найт" - една ог-

ромна американска инвес-
тиция върху 90 декара, Си
Ем Си - на 180 декара изк-
лючително високотехноло-
гична японска инвестиция.
Това са инвестиции, в които
се изискват така наречените
"чисти стаи" за технологии
- помещенията трябва да са
до микро ниво чисти. По-
добни инсталации в Бълга-
рия няма. Много е радост-
но, че подизпълнителите,
които извършват тази изк-
лючително високотехноло-
гична работа е пловдивска-
та компания "Атаро Кли-
ма". Голяма гордост за нас е
българската инвестиция на
"Биофреш". Имаме още по-
не 4-5 инвестици на по-мал-
ки предприятия върху 25-30
декара, които в момента са
в реално изпълнение на ин-
вестициите.

Растежът е свързан
и с огромните  
инвестиции в 

инфраструктурата, 
опазването на културно-ис-
торическото наследство, в
археологически разкопки, в
модернизиране на централ-
на градска част. Пловдив е
единственият регион в Бъл-
гария, който отчита 12-15
процента ръст в туризма.

място за инвестиции

Мандатът през 2014 година

За първи път бе закупена нова почистваща техника- смето-
вози, мотометачки, мотомиячки и др., с екологичен клас Евро-
5, която гарантира подобряване на чистотата на въздуха.

На 21юли 2014 г. президентът  Росен Плевнелиев и кметът Иван Тотев откриха
обновения Римски стадион. Вторият етап от реконструкцията включваше промя-
на на съществуващата тераса,  премахване на масивното бетонно стълбище от за-
падната страна и подмяната му с ажурна конструкция, изграждане на платформа
за хора в неравностойно положение, информационен център с търговска зона,
модерна прожекционна зала.

През 2014 г. Пловдив отчете устойчив ръст в ту-
ризма. Градът успешно се развива като водеща
дестинация за културен, исторически и събитиен
туризъм. Рекорден брой участници се включиха в
Международните срещи на туроператорите. 

Квартал "Капана" е първият в Бълга-
рия квартал за творчески индустрии.
Разшири се пешеходната зона, изгра-
диха се  нови тротоари, въведе се спе-
циален режим на паркиране.

Продължи изграждането на ново улично и худо-
жествено осветление.  За първи път улично осветле-
ние бе изградено по Ягодовско шосе, на улица
"Просвета" в квартал "Прослав", в парк "Лаута" и др.
Започна осветяване на пешеходните пътеки в града.

29 юли 2015 г. ГРАДЪТ 5
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Вгодината, когато
ЦДГ "Мир" праз-
нува своя 50-го-

дишен юбилей, детското
заведение ще получи най-
мечтания подарък - нова
ултрамодерна сграда.
Строежът е пред приключ-

ване и вече може катего-
рично да се каже, че новата
детска градина е истинско
бижу в "Западен". 

Началото на строежа
бе дадено през септември
със символична първа
копка от кмета на Пловдив

инж. Иван Тотев и район-
ния кмет Димитър Колев.
Започната на голо поле,
днес двуетажната сграда е
истинска атракция заради
цветната си фасада. Об-
щата стойност на детската
градина е 3,4 милиона ле-

ва. Тя е за 200 деца, разде-
лени в 8 групи.  Разполага
с басейн,  широк 6 метра и
дълъг 12,5 метра, а дъл-
бочната му е 60 сантимет-
ра.  За безопасност и ком-
форт на децата е изграде-
на плътна ограда, а за ро-

дителите с автомобили -
48 паркоместа.

Старата детска гради-
на "Мир" също ще про-
дължи да функционира,
след като бе укрепена през
миналата година, като там
има 4 групи. Така на прак-

тика проблем с местата в
детските заведения в ра-
йон "Западен" не същест-
вува.

Нещо повече - новата
сграда на "Мир" ще прие-
ма деца и от район "Цент-
рален".
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През изминалата годи-
на обърнахме изключител-
но сериозно внимание на
квартал "Прослав". Имен-
но тук бе една от най-голе-
мите инвестиции в инфрас-
труктурен проект - преас-
фалтирането на улица "Бо-
рис Петров", казва кметът
Димитър Колев. При ре-
монта  беше преасфалти-
ран 540-метров участък от
улица "Просвета" до улица
"Елена", като общата
площ на положения нов ас-
фалт е над 3600 квадратни
метра.  Освен това бе изг-
радено изцяло ново модер-

но осветление на улица
"Просвета", която досега
никога не е била осветява-
на. Тук бяха монтирани 37
изцяло нови стълба с енер-
госпестяващи натриеви
лампи, а инвестицията е за
над 100 000 лева. Тази го-
дина предвиждаме и ре-
монт на пътната настилка
на улица "Просвета", коя-
то е основната входно-из-
ходна артерия към кварта-
ла. Ремонтът ще е изклю-
чително мащабен и ще об-
хване над 8000 квадратни
метра пътна настилка на
обща стойност 750 000 ле-

ва. 
Миналата година бе из-

цяло обновен и паркът
пред читалището. Тук бе
монтиран изцяло нов фит-
нес на открито, нова детс-
ка площадка и бе поставе-
но осветление. Възстанови
се и чешмичката в парка,
като всички тези новости
бяха съобразени с желани-
ята на жителите на "Прос-
лав". Отделихме 50 хиляди
лева за подмяна на покри-
ва на  училище "Тодор
Каблешков". Със 7000 ле-
ва бе укрепен и покривът
на читалището в квартала. 

Сериозни инвестиции 
в квартал „Прослав“

Само през  2014 годи-
на са преасфалтирани бли-
зо 8200 квадратни метра
улици в район "Западен".
Един от най-мащабните
ремонти бе на улица "Си-
листра", която бе изцяло
обновена в участъка
между  "Атон" и. "Ле-
рин".  Предстои реконст-
рукция и на участъка от
"Царевец" до "Атон".
Изключително внимание
бе отделено и на вътреш-
нокварталните улици ка-
то "Люлин" и "Димитър
Страшимиров". Преас-
фалтирани бяха също
"Гусла", "Вечерница" и
"Ружа". До края на годи-
ната ще бъдат обновени и

1740  кв. м от улица "Зна-
ме". Продължава и ре-
конструкцията на "Ле-
рин". На "Вечерница" бе-
ше изцяло преасфалтира-
но и междублоковото
пространство, където се
намират около 60 гаража.
Там бе поставено и изця-
ло ново осветление. През
изминалата година в "За-
паден" бяха изградени и
още два паркинга - на ул.
"Ив. Ст. Гешев" и в меж-
дублоковото пространст-
во на ул. "Гусла" 2 и бул.
"Копривщица" 37. 

В началото на 2015-та
работата по разкриване
на нови паркоместа про-
дължи и до момента са

изградени две нови съо-
ръжения. На улица "Ве-
черница" около магазин
"Триумф" вече функцио-
нира паркинг за около 40
автомобила, а на улица
"Юндола" - за около 10
автомобила. Кметът на
района Димитър Колев
планира до края на годи-
ната да бъдат изградени
още два паркинга - на
улиците "Дивна" и "Бе-
лица" за 25 автомобила,
и  на улица "Дрян" за 28
автомобила. Сериозно
внимание бе обърнато и
на пешеходните зони в
района, като само през
миналата година са обно-
вени 2500  кв.м тротоари.

Мащабни улични ремонти

Най-зеленият район на
Пловдив предлага на своите
жители наистина добри усло-
вия за отдих и спорт. В  парк
"Ружа" бяха изградени  детс-
ка площадка и фитнес на от-
крито. Пространството около
фонтана е с изцяло нови цвет-
ни плочки. Основно са възста-
новени съществуващите пе-
шеходни алеи в парка с нови
вибропресовани плочи, поста-
вени са и 20 нови пейки. Изг-
раден е нов тротоар, свърз-

ващ  ясла "100 усмивки" с
подхода към храм "Свети
Климент Охридски". Прост-
ранството пред стария ресто-
рант също е с подменени
плочки и се превърна в сцена
за концерти и културни съби-
тия.

Нов фитнес на открито и
парк в центъра на "Прослав"
са част от новите неща в
района. Беше монтирана и

нова детска площадка, освет-
ление и чешма. Фитнес на от-
крито бе поставен и в междуб-
локовото пространство на
улица "Иван Ст. Гешев", как-
то и в градина "Еталонна".
"През тази година възнамеря-
ваме да върнем старата слава
на градина "Еталонна". Там
ще бъдат изградени нови
алеи, ще бъдат поставени пей-
ки и ще се възстанови чешма-
та", съобщи кметът на район
"Западен" Димитър Колев.

Парковете - гордостта на района

Детска градина „Мир“

перлата в короната на „Западен“
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Ръст във всяка об-
ласт бележи район
"Южен" спрямо

2012 и 2013 година. Както в
частта инфраструктура, съ-
образена с нуждите на хо-
рата и в отговор на техни
жалби, отлежавали с години

в кметството, така и в сто-
панските дейности, където
приходите от гаражи, нае-
ми, маси и търговия е с пре-
изпълнение с близо 60 хи-
ляди лева. 

Реконструкцията на бул.
"Македония", като една от

най-важните пътни отсечки,
защото е връзката на квар-
тала с централната градска
част, глътна  1.5 млн. лв.
Средствата бяха отпуснати
от бюджета на Община
Пловдив. Булевардът не
претърпя разширение, но

бяха изградени джобове за
спирките на градски транс-
порт. Подмениха се всички
шахти, тротоарните нас-
тилки, както и осветителни-
те тела, поставена бе верти-
кална сигнализация и хори-
зонтална маркировка. 

В района са изградени
общо 10 нови заслони на
спирки за масовия градски
транспорт. Преасфалтира-
ни бяха също улиците "Сте-
фан Стамболов", "П. То-
шев", "Череша", "Балатон",
"Болград".
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Поради големия инте-
рес за спорт на открито, в
района има вече и 6 нови
фитнес площадки. Новите
съоражения са монтирани
на ул."Васил Ихчиев" № 48,
в парк "Кронщад" на ул.
"Славееви гори" срещу ОУ
"Димитър Талев", ул. Лазар
Стоев" с ул." 3-ти Март", в
парка в кв. "Коматево", в
ж.к. "Южен" до блок 1112,
както и на бул."Никола Вап-
царов" № 38. Целта е млади-
те хора да намират възмож-
ности за спорт в района, без
да се налага да плащат за то-
ва.

Рекорден брой младежи
от цялата страна участваха в
състезанието по уличен фит-

нес, което се проведе в парк
"Георги Кондолов". Събити-
ето под наслов: "Спортувай
- бъди промяната" събра
участници от  Хасково, Русе,
Ивайловград, Стара Загора
и София. Надпреварата про-
тече с четири задължителни
силови упражнения - лицеви
упори, набирания с норма-
лен надхват, скок-дъга и ко-
фички. За всяко от тях учас-
тниците разполагаха с тол-
кова време, колкото успеят
да издържат, без да се пус-
кат от дадения уред или без
да почиват по време на из-
пълнението. 

Две мраморни маси за
шахмат и табла за игра на
открито бяха монтирани в

"Южен", добави още кметът
Валентин Василев. Масите,
разделени на равни полови-
ни, с размери 120/60 см, са
монтирани пред двата пен-
сионерски клуба в района.
Идеята е да се разнообрази
ежедневието на възрастните
хора, от една страна, а от
друга - да се осигури развле-
чение за свободното време
на останалите. За в бъдеще
такива маси ще бъдат поста-
вени и на други места в ра-
йона.

В помощ на хората с ув-
реждания е осигурена качес-
твена услуга в семейна сре-
да. Става дума за подкрепа
в дома на пенсионери и ин-
валиди.

Една от най-значимите
придобивки е построява-
нето на най-голямата в
Пловдив детска градина в
двора на СОУ "К. Велич-
ков". ЦДГ "Котаракът в
чизми" е с капацитет за
8групи, което прави близо
200 деца. Модерната заба-
вачка е със самостоятелна
кухня и перално отделе-
ние, физкултурен салон и
плувен басейн.

Администрацията на
район "Южен" спечели
проект от националния
конкурс "За чиста околна

среда 2013" за изграждане
на площадка за разходка
на домашни любимци.
Новата придобивка се на-
мира на изток от "Кома-
тевско шосе" и на север от
бул. "Никола Вапцаров".
Заради нарасналия брой
на регистрираните кучета
в района, от кметството
решили, че е удачно да по-
търсят финансиране имен-
но за такъв проект.

Кметът Валентин Ва-
силев не без гордост зая-
вява, че в района са мон-
тирани 100 нови градинс-

ки пейки. Акцията е част
от благоустройствената
програма. Те са поставени
на различни места за от-
дих по територията на це-
лия район - паркове, гра-
дини, детски площадки и
предблокови пространст-
ва, съобразно желанията
на гражданите. Реновиран
е и паркът в Коматево, къ-
дето има нова детска пло-
щадка и озеленяване. На
нови паркове се радват
живущите на улиците "Да-
ме Груев" и "Асен Хрис-
тофоров".

„Котаракът в чизми“ е 
най-голямата градина в Пловдив

Огромен интерес към 
фитнеса - 6 нови  площадки

„Южен“ 
бележи ръст във всяка област
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Природонаучният
музей  ще бъде
най-модерният

не само в България, но и
на Балканите. Първият
етап от ремонта, започнал
през октомври 2013, прик-
лючва през септември и
тогава пловдивчани ще се
насладят  на първият в
страната 3D планетариум.
Куполът му е с диаметър 8
метра, има 50 седещи мес-
та и зрителите  ще се пре-
насят в реална обстановка
- в природата, в космоса.

Основните елементи на
сградата са от 1885 годи-
на, когато  е строена, и  те
не могат да издържат ку-
пола. Първоначално общи-

ната започва с конструк-
тивно укрепване, отливане
на плоча и основите, но се
оказва, че цялата сграда е в
окаяно състояние. 

За ремонта са отпусна-
ти 1,6 милиона лева и те
гарантират  цялостното
модернизиране на сградата
и превръщането й в най-
модерния природонаучен
музей в страната с изцяло
нова концепция за предста-
вяне на експонатите и инс-
талиране на уникален ди-
гитален планетариум.
Природонаучният музей
вече фигурира във всички
туристически маршрути и
указателните табели на
Пловдив.

3D планетариум е чудото 
в Природонаучния музей

След ремонта музеят
ще има 12 зали, аквариум,
уникална зала за пеперуди
със стъклен купол. С  50
000 лева по проект от
Агенцията за хора с ув-
реждания ще бъде изгра-
дена достъпна среда с по-
демник и асансьор за
трудноподвижните посе-
тители. По спечелен про-
ект от "Нешънъл Джеог-
рафик" ще бъде направена
цялостна дигитализация
на музея. 

"Когато започнахме,
положението беше тра-
гично - девет от носещи
греди бяха изгнили. В мо-
мента конструкцията е
стоманобетонна с модер-
на неплъзгаща се настил-
ка. Всичко с изключение
на фасадните стени е но-
во", обясни  директорът
на музея Огнян Тодоров. 

Само в осветлението
са инвестирани 15 000 ле-
ва. То е диодно и намалява
консумацията на електро-
енергия до 80 процента.
Изцяло подменени са ВиК
и ел. инсталациите, като
за новата електрическа ин-
сталация са положени око-
ло 11 километра кабел. 

"Това, което в момен-
та виждате, наистина е
уникално за България.
Досега няма правено по-
добно нещо в историята
на музеите изобщо. Ре-
монтът е на стойност око-
ло 1.6 милиона лева, в т.ч.
350 хиляди лева за първия
в страната  дигитален пла-
нетариум", каза Тодоров.
Той уточнява, че  всичко
това нямаше да се случи
без подкрепата на общи-
ната  и най-вече  на кмета
Иван Тотев. 

Зала за пеперуди 
и аквариум в новото
бижу на Пловдив

За ремонта на
сградата са 
отпуснати 1,6 млн.лв.
и те гарантират
цялостното 
модернизиране 
на сградата и 
превръщането 
й в най-модерния 
природонаучен музей
в страната


