
Градини никнат като гъби - 
места за всички деца Здравейте!

Мандатът е
към края си и с

гордост можем да
кажем, че той беше
успешен. Аз лично се
гордея със своя град.

Когато преди че-
тири години  влязохме
в Община Пловдив,
идеята ни беше да
събудим този град, да
го изпълним с живот, да
сменим имиджа му и
хората да му се рад-
ват. Имахме воля да го
направим, борихме се и успяхме.

Няма сфера в живота, която да не е пре-
търпяла радикална промяна през тези четири
години.

Хората остават да учат тук, да работят
тук, защото виждат перспектива за своето
развитие. Това е резултат от нашите действия
като общинска администрация.

Направихме така, че хората да вярват в
управлението и да го подкрепят. Усещам я тази
подкрепа!

Имаме големи планове за следващите четири
години.  Наясно сме какво трябва да направим.

Пловдив се развива с бързи темпове, вижда се.
Имаме  бизнес, имаме култура, имаме инте-
лигенция, имаме решен имиджов проблем на града.
И вече подготвените проекти са в синхрон с
намеренията ни - още  по-бързо развитие на
Пловдив. След четири години никой няма да може
да върне Пловдив назад. Няма да е възможно.  

Вече работим по проектите за 2016 година.
Подготвяме града за следващите 15-20

години.

Инж. Иван Тотев, кмет на Пловдив

Имахме воля,
борихме се 
и успяхме -
Пловдив 
се развива!

Още 
1000  места 
за децата

Президентът:
Пловдив се
превърна 
в индустриален
център

В кварталите все
по-подредено
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Соткриването на  дет-
ска градина "Мир" в
район "Западен"

приключва един изключи-
телно успешен мандат  за
Община Пловдив - решен е
проблемът с недостига
места в градините и ясли-
те.

Жителите на "Западен"
се раздват на най-модерна-
та градина в града на мяс-
то, където преди година
имаше гола поляна. "Вяр-

вахте в нас и ние вярвахме
във вас. Затова сега имате
тази уникална детска гра-
дина", каза кметът Иван
Тотев при откриването на
"Мир". "Вие, майките и де-
цата от района, я поисках-
те и ето - имате я", обърна
се кметът към доволните
жители на "Западен".

Започна и строителст-
вото на градина от супер
категория - "Чайка" в "Из-
точен".

През мандата бяха пос-
троени и открити  6 нови
детски заведения - ОДЗ
"Космонавт", ЦДГ "Кота-
ракът в чизми", ЦДГ "Въл-
шебство", ЦДГ "Мир",
детска ясла "Приказка",
Общностен център с детс-
ка градина и яслени групи. 

Недостигът с места бе-
ше решен с изграждане на
нови бази за 41 групи.
Осем от групите - 4 в
"Мир" и 4 в "Щастливо

Детство", се преместват в
нови сгради, а с останали-
те 35 групи са разкрити
над 1000 допълнителни
места. Така за 4-годишния
период са осигурени  дос-
татъчно места за всички
желаещи прием в детските
градини. Продължават
усилията на общината да
осигури типови сгради за
децата от блоковите детс-
ки градини. 
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Навръх 50-го-
дишният си юбилей
детска градина

"Мир" получи за подарък
нова сграда. Тя беше откри-
та от кмета Иван Тотев и
Димитър Колев, кмет на
"Западен".

"Тази градина нямаше
да се случи, ако ги нямаше
жителите на район "Запа-
ден", ако ги нямаше майки-
те, които да вземат решени-
ето тук да има детска гради-
на. През 2014 г. започнахме
с идеята да ремонтираме
старата градина "Мир". И
наистина я укрепихме, но
майките казаха, че тя не е
достатъчна, защото ще има
още деца. Това е огромен

пример за това как хората
взимат решенията, как хо-
рата определят дневния ред
на политиците", заяви Иван
Тотев. Той допълни, че отк-
риването на нова детска
градина е едно от най-спе-
циалните неща в един уп-
равленски мандат и бе кате-
горичен, че по условията в
детските градини трябва да
се работи постоянно. Кме-
тът благодари на районната
администрация за работата,
която е свършила по пост-

рояването на новата сграда
на "Мир" като уточни, че в
този случай за пръв път са
били делегирани пълни пра-
ва на "Западен" по изграж-
дането на детската градина.

Димитър Колев при-
помни, че само преди годи-
на мястото е било голо по-
ле, а днес тук се издига мо-
дерна сграда. Той благодари
на община Пловдив за всич-
ко, което е направила за
построяването на новата
детска градина.  

Детското заведение има
разгърната площ от 2260
квадратни метра - по 1130
на етаж. В нея ще се обуча-
ват 8 групи с общо 200 де-
ца, като те вече са запълне-
ни. Градината разполага и с
плувен басейн с дължина
12,5 метра, широчина 6
метра и дълбочина 60 сан-
тиметра. За безопасността
на децата е построена висо-
ка ограда, а откъм улица
"Знаме" има новоизграден
паркинг за 40 автомобила.
Самата улица също беше
изцяло преасфалтиран. 

Майките в „Западен“ 
искаха и получиха „Мир“

септември 2015 г. ПРОЕКТИ

Успешен  мандат в
областта на образо-
ванието отчита Об-

щина Пловдив.  Това е
един от приоритетите в уп-
равлението на кмета Иван
Тотев. Важна стъпка в раз-
витието на предучилищно-
то образование бе направе-
на в началото на  2012 го-
дина с въвеждането на
системата на делегираните
бюджети в детските гради-
ни. Чрез нея бяха предос-
тавени на директорите
права да планират и осъ-
ществяват разходи, съоб-
разно конкретните им нуж-

ди. От общинския бюджет
като добавка към бюдже-
тите на детските градини
се осигуряват допълнител-
ни средства -  за учебни по-
магала по Държавните об-
разователни изисквания за
3 и 4-годишните деца, за
поддържане на басейните,
за децата със СОП на ре-
сурсно подпомагане, за
хранене чрез външна услу-
га и отопление с течно го-
риво. Предоставените сред-
ства на детските заведения
са достатъчни и е преуста-
новена практиката за изиск-
ване на средства от родите-

лите.
Недостигът на места в

детските градини бе разре-
шен чрез изграждане на но-
ви бази  с 1000 допълнител-
ни места.

От ноември 2012 година
приемът на децата в детски-
те заведения  се извършва
по електронен път, с което
са улеснени не само роди-
телите, но и директорите.
Въведените правила внасят
равнопоставеност между
децата и прозрачност за ро-
дителите. Предвидени са
предимства за децата, отго-
варящи на социални крите-

рии. От стартирането на
Системата до момента са
проведени 47 класирания,
при които са класирани 18
758 деца. Броят на записа-
ните деца в детските гради-
ни и ясли е 16 027. От април
2014 г. методиката е актуа-
лизирана, за да подобри и
улесни прилагането й.

В четиригодишния пе-
риод са създадени общинс-

ки програми за финансира-
не на училищата и детски-
те градини. По програма за
разкриване на подготви-
телни групи на целодневна
организация в общинските
училища и осигуряването
на средства в размер на
234 240 лв. от Община
Пловдив за периода 2013 -
2015 г. е финансирано раз-
криването на 8  целоднев-

ни подготвителни групи в:
ОУ "К. Величков" - 2 гру-
пи, ОУ "Кочо Честеменс-
ки" - 2 групи, ОУ "В. Левс-
ки" - 3 групи, СОУ "Хр. Г.
Данов"- 1 група. С ново-
разкритите групи са осигу-
рени места, които да га-
рантират пълен обхват на
всички 5- и 6-годишни де-
ца, подлежащи на задъл-
жителна подготовка.

За следващата учебна
година Пловдив ще има
най-модерната детска гра-
дина в България. "Чайка",
строена през 1947 година,
ще се превърне в първок-
ласно заведение за деца.
Първата копка беше напра-
вена тези дни от кмета
Иван Тотев и райкмета на
"Източен" Николай Чунчу-
ков.

"В началото на 2008-ма
обещах като млад ентусиа-
зиран районен кмет на май-
ките тук, че ще имат нова
детска градина. Вторият
етаж на тази сграда беше
затворен като опасен, но в
мандата на тогавашното
общинско ръководство ни-
що не се направи", припом-
ни Иван Тотев.

За една година на мяс-
тото на старата сграда ще
бъде издигната уникална за
страната градина. Освен
модерна и красива, новата
"Чайка" се отличава със
своята функционалност.
Всяка от 8-те групи е с от-
делен вход и със своя детс-
ка площадка. Това отгова-
ря на високите стандарти
за детските градини през
този мандат - да е с много
площ и светлина, с плувни
басейни и физкултурни са-
лони, посочи кметът.

Новата сграда ще е с
ТЕЦ, соларни системи ще
затоплят водата. Проек-
тът включва също венти-
лационни и климатични
инсталации и две кухни,
едната от които ще е
млечна - предназначена за
най-малките жители на ра-
йона.

Стойността на сграда-
та е около 3,8-4 млн. лв. с
оборудването и обзавеж-
дането, което заради заоб-
лените стени ще е по спе-
циална поръчка.

най-модерната в България

Още 1000 места за децата,  

„Чайка“

нови 8 подготвителни 
групи в училищата
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В четири  детски заве-
дения в града ще се реали-
зират проекти по програма
"Енергийна ефективност и
възобновяема енергия".
Стойността на финансова-
та помощ по програмата е
над 495 хил. лв.

В "Буратино", "Чучу-
лига", "Мирослава" и "Та-
ня Савичева" ще подмене-
на изцяло вътрешната
отоплителна инсталация, в
това число тръбната мре-
жа и отоплителните тела.
Предвижда се и изгражда-
не на слънчево колекторна
инсталация, както и ком-
биниран бойлер.

След реализиране на
проектите ще се повиши
енергийната ефективност в
сградите, ще се намалят

разходите за енергия и ще
се спестят близо 80 т. еми-
сии въглероден диоксид
годишно.

Половин милион за четири детски градини 

Откриване на Общностния център в "Източен“

„Чайка“ ще се превърне
в първокласно
заведение за деца,
обеща Иван Тотев



"Пловдив и София
вървят много
напред като во-

дещи центрове за IT и
аутсорсинг бизнес. В
Пловдив вече работят 80
фирми с над 5000 работ-
ни места. Броят им в
следващите три години
ще се удвои. Само за го-
дина България се изкачи
с 11 позиции в междуна-
родните класации за най-
привлекателните аутсор-
синг дестинации на пла-
нетата и днес заема трето
място. През последните
години сме свидетели на
изключителен възход на
сектора, а Пловдив е един
от най-бързо развиващи-
те се центрове за инвес-
тиции във високотехно-
логичните производства
в страната и в региона".
Това каза президентът
Росен Плевнелиев при
откриването на Втората
национална аутсорсинг
конференция в Пловдив,
в която участваха предс-
тавители на повече от
100 компании.

"Пловдив се превърна
в индустриален център на
България. Множество
инвеститори, високотех-
нологични производства
са случиха тук и това не е
случайно. Пловдив има
високо развита образова-

телна система с над 40
000 студенти. Пловдив
изгради мрежа от индуст-
риални зони. Той е сим-
вол на качествено пуб-
лично-частно партньорс-
тво. Пловдив е град на
кръстопът на европейки и
световни коридори. Гра-
дът под тепетата ще бъде
и най-големият европейс-
ки град в най-стратеги-
ческа близост до най-го-
лямото летище на плане-
тата - това, което се изг-
ражда в Истанбул. Плов-
див има стратегическо
местоположение, добра
инфраструктура, предла-
га отлично качество на
живот, в съчетание с ра-
зумни разходи и възнаг-
раждения. В Пловдив има

много образовани и ши-
роко скроени млади хора.
Това го прави толкова
конкурентен, колкото и
столицата София. Дори в
много отношения по-ат-
рактивен. Този най-стар
жив град в Европа наис-
тина се преражда за нов
живот като предпочитана
дестинация за бизнес и
туризъм. Българската
държава застава зад ам-
бициите на Пловдив и не-
говите планове за модер-
низация с цел градско и
човешко развитие", каза
държавният глава.

За последните 10 го-
дини приходите на бъл-
гарските IT-компании са
отбелязали ръст с 600
процента, стана ясно на

конференцията. Броят на
работните места в секто-
ра днес е 17 000, което с
12 000 повече в сравне-
ние с 2005 година. 90 на
сто от заетите са под 35-
годишна възраст.

Вицепремиерът Румя-
на Бъчварова, която съ-
що бе участник в прес-
тижния форум, информи-
ра, че се полагат усилия
за реализиране на идеята
за издаване на "сини кар-
ти", с което IT- и аутсор-
синг секторът ще могат
да наемат специалисти от
други държави. По думи-
те й това е добър пример
за едно добро сътрудни-
чество между бизнеса и
държавата.

септември 2015 г. ПРИКАЗКА ЗА ПЛОВДИВ

Пловдив се превърна 
в индустриален център

Неофициална разходка
из най-новото арт прост-
ранство на Пловдив нап-
рави президентът Росен
Плевнелиев по време на
посещението си под тепе-
тата за аутсорсинг кон-

ференцията. Встрани от
протокола, държавният
глава обиколи калдъръ-
мените улички на кварта-
ла и остана изключител-
но впечатлен от обнове-
ната градска зона.

Плевнелиев 
очарован от Капана

През последните го-
дини развивахме нашия
град, като променяхме ин-
фраструктурата, строях-
ме детски градини, про-
меняхме живота на хората
в него. Но винаги сме се
насочвали към бъдещето
и към индустрията на 21
век - високите технологии,
за да направим така, че
младите хора на Пловдив
да намират своето бъдеще
тук, заяви в приветствие-
то си към делегатите кме-
тът инж. Иван Тотев.

Преди 3 години и по-
ловина започнахме рабо-
та по амбициозната зада-
ча да позиционираме
Пловдив на картата на
световната IT индустрия и
да станем привлекателно
място за този сектор. Гра-

дът ни вече се утвърди ка-
то втория след столицата
най-притегателен център
в България за инвестиции
в информационни техно-
логии и аутсорсинг, каза
още инж. Иван Тотев. В
подкрепа на думите си
той посочи, че до края на
годината броят на заетите
в сектора ще надхвърли
5000. Това е огромен
ръст, защото преди 6-7
години техният брой бе
нула, допълни кметът на
Пловдив и продължи: Раз-
витието на тези индуст-
рии доведе след себе си и
проектите за строителст-
во на нови офис сгради
клас А.  Това е изключи-
телно важен факт, защото
офисите са новите заво-
ди“.

Офисите са новите 
заводи на Пловдив
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Защо избрах България
и конкретно Пловдив? На
този въпрос отговори
пред участниците и гос-
тите на Международната
конференция на аутсор-
синг и IT индустриите
Владимир Еллис, изпъл-
нителен директор на
мощната украинска ком-

пания Спийдфлоу груп,
която мести офисите си
от Одеса и Харков под те-
петата. Той бе най-очак-
ваният лектор в първия
панел на форума- Прив-
личане на таланти от
страни извън ЕС. Еллис
не скри, че е имал общо
пет варианта да пребази-

ра бизнеса си, но избрал
нашата страна пред Ру-
мъния, Словакия, Полша
и Унгария. Данъчното за-
конодателство, по-лесни-
те взаимоотношения с ин-
ституциите, комфортът и
лесната логистика нате-
жали в предпочитания
към България. 

"Избрах Пловдив, тъй
като той е готов да прие-
ме компании като наша-
та. Администрацията е
много дейна и гъвкава, а
градът се развива като IT
дестинация. Изгражда се
добра офис база. Летище-
то в София е много
близо. Стандартът на жи-

вот е добър. И не на пос-
ледно място- Пловдив е
най-старият град в Евро-
па, което се оказа много
привлекателно за нашите
служители", подчерта Ел-
лис. 65 украински специа-
листи, заедно със семейс-
твата си, се установяват
тук. Централният офис на

фирмата е в Лондон, а ос-
вен в Украйна компанията
разполага с представи-
телства в Индия и Хон-
конг. В дружеството ра-
ботят общо 137 служите-
ли. Оборотът на компани-
ята за 2014 г. е бил $ 39
млн., а печалбата е между
3 и 4% от него.

Украинска ITкомпания се пренесе под тепетата

Президентът: 
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- Преди четири години
влязохте в сградата на об-
щината с идеята за нова
философия на управление.
Какво беше решил вашият
управляващ екип за този
град?

- Да го събуди, да го из-
пълни с живот, да смени
имиджа му и да накара хора-
та да се гордеят с него. Това
да бъде град в развитие, град
на бъдещето. Това беше об-
щият план. След това пос-
ледваха конкретните мерки.
Идентифицирахме пробле-
мите на града - липсата на
автобусни спирки, липсата
на нормален транспорт.
След това почистването -
помните казуса с метлите,
със замърсяването на възду-
ха - водехме във всички кла-
сации за лош въздух. Озеле-
няването - нова философия в
управлението на озелени-
телната система със стоти-
ци километри капково напо-
яване, 10 000 дървета сме
засадили в този мандат.
Цветни градини, цветя нав-
сякъде в града. Всичко това
рязко прочисти въздуха над
Пловдив. Последните за-
мервания показват, че от
март насам няма и ден с пре-
вишаване на праховите час-
тици във въздуха. Това е
голям успех за града.

Огромно внимание на
културата и археологичес-
кото наследство на Пловдив.

Археологически разкопки
във всички райони. Нови
културни паметници, които
са гордост за града - Римски
стадион, Ранно-християнс-
ката базилика, сега започва-
ме Голямата базилика, раз-
копките на площад "Центра-
лен", облагородяването на
Стария град - осветление на
Лапидариума, осветление в
целия резерват, ремонти на
Античния театър.  Това вед-
нага даде отражение на ту-
ризма - всяка година с 10
процента ръст. Стартирахме
2011 година с 240 000 но-
щувки, а 2014-а завър-
шихме с 405 000, сега

вървим към 450 000 - двой-
но увеличение за четири го-
дини.

Няма сфера в живота,
която да не е претърпяла
кардинална промяна за тези
четири години. Да вземем
образованието. Изцяло об-
новени детски градини. В
Пловдив има над 65 , а само
две от тях  останаха  за
саниране за следващия ман-

дат. Над 40 сгради на учи-
лища по европейски програ-

ми са санирани за четири
години. Драстично нама-
лихме разходите за отоп-

ление в градините - с около
1,5 млн. лв. на година.

Нови условия има за
бизнеса в Пловдив. Той

вече е бизнес град. Стана
средище на IT индустрия-
та, 5000 нови работни мес-

та се отвориха. Има всички
условия младите хора да
остават в града, защото тук
могат да се реализират вед-

нага от студентската бан-
ка. Изобщо не ме из-

ненадва статисти-
ката, че  за
2014 година
Пловдив е с
най-голям
ръст на на-
селението

след София. 
Хората остават и искат

да учат тук, да работят тук,
защото виждат перспектива
за своето развитие. Това е
резултатът от нашите дейс-
твия  през тези четири годи-
ни. Резултат  и от изгражда-
нето на спортна инфрастру-
кура - фитнеси на открито,
младежка база край Греб-
ния канал с няколко игри-
ща. Сбъднахме мечтата на
пловдивчани с  дълго чака-
ната спортна зала. Сега й се
радват, харесват я, заслу-
жиха си я. Напълнихме със
живот Дома на културата
"Борис Христов". Това са
важни неща, когато един
човек избира къде да живее. 

- Как реагира  общинс-
ката администрация на
вашите идеи, с какво
трябваше да се пребори?

- Създадохме екип. Тук
работят доста хора от пре-
дишните мандати. Звената
на администрацията сега
действат в синхрон. Това е
тайната на успеха - община-
та работи като единна
структура. Няма парцели-
ране по партийни признаци.
Няма твоите хора, моите
хора, всички гледат в една
посока. Приятно е да виж-
даш  как отделните структу-
ри си помагат. Може би от
10 години насам тези хора
действат като единен орга-
низъм.

Имахме воля, борихме се

Мандатът през 2015 година

До Гребната база започна изграждането на
Младежки център по спечелен проект на стой-
ност 2 243 320,31 лв., финансиран по Финан-
сов механизъм на Европейското икономичес-
ко пространство, както и на многофункцио-
нално спортно игрище със средства от общин-
ския бюджет.

Община Пловдив въведе минимален еколо-
гичен клас Евро-5 на техниката, която се грижи
за чистотата. Модерни машини от най-висок
клас се включиха в почистването на града. То-
ва е поредното доказателство, че Пловдив е
сред най-ангажираните градове в чистотата на
градската среда.

Многофункционална спортна площадка за
седем вида спорт бе открита в двора на ОУ
"Захари Стоянов" в квартал "Коматево". 

Съоръжението бе изградено с 80 000 лева,
отпуснати от Общинския съвет по предложе-
ние на кмета Иван Тотев.

Възстановени бяха уникалните тавани и сте-
нописите в къща "Клианти" в Стария град. Тава-
ните са със златен варак, стъклени орнаменти и
нямат аналог не само в Пловдив. През 2015 го-
дина продължи работата по реставрирането на
ценния паметник.

Изграждат се  48 километра велоалеи по
проект "Модернизация и развитие на устойчив
градски транспорт в град Пловдив" по Опера-
тивна програма "Регионално развитие". Проек-
тът, който ще бъде реализиран до края на годи-
ната, включва преустройство на прилежащата
инфраструктура от бордюри и тротоари, верти-
кална и хоризонтална сигнализация, връзки
между маршрутите, 690 велостоянки по проте-
жение на цялата територия.

Водната каскада по обновените Стълби на
Каменица  стана поредната атракция на Плов-
див. Нови настилки, почистени за първи път от
над половин век стени, укрепване на плочата,
подземни резервоари и хидроизолация са част
от реконструкцията по социализирането на
Стълбите. 
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- А как пловдивчани по-
вярваха, че това трябва да
се случи - всичко, за което
говорите?

- Първите години бяха
много тежки. Аз помня още
в началото как преговарях-
ме с концесионера на спир-
ките. Това беше тежък про-
цес и никой не вярваше, че
ще стигнем до успешен край
- 10 години все провали по
този проблем. Тежки прего-
вори със заплахи за дела по
40-50 милиона срещу общи-
ната. Нямахме и подкрепа -
гражданите си искат спирки-
те, концесионерът се дърпа,
а опозицията прави всичко
възможно да не се случи. По
същия начин и с линиите на
градския траспорт, също
тежка ситуация. Чистотата -
все още вървят заплахи от
дела, че прекратихме прос-
ловутия договор за метли
без дръжки за 700 000 лева.
Във всяка дейност на об-
щинското управление имах-
ме тежко наследство, с кое-
то трябваше да се преборим.
От една страна бяха очаква-
нията на хората, че добрите
неща трябва да се случат
веднага, от другата страна -
спънките на опозицията.
Спомнете си какво беше в
Капана - безразборно парки-
ране, колите една върху дру-
га и хората бяха загубили

вяра, че нещо може да се
промени. Отидохме и обяс-
нявахме какво ще правим,
как ще го правим, но никой
не ни вярваше -  изключи-
телно недоверие към управ-
лението.  А ние имахме  про-
екти, които бяха доста раз-
лични от правеното досега.
Не е  като  да боядисаш една
пейка или да направиш тро-
тоар. Ние отиваме да правим
пеещи фонтани и Цар Симе-
оновата градина. Недоверие
на хората, еколозите от дру-
га страна, политиката на
внушения за цената на обек-
тите от трета. Трябва да
имаш огромна воля да се бо-
риш с всичко това. И сега ка-

то отидохме на 4 септември
с Операта на фонтаните се
почувствахме като във Вие-
на. Това трябваше да се изс-
трада. Същото беше и със
спортната  зала, със зооло-
гическата градина. Случи се
с борба, воля и вяра.

- Пловдивчани трябва-
ше  ли да бъдат убеждава-
ни, че проектите са добри
за града?

- Не само това. Те бяха
изпаднали в такава апатия по
отношение управлението на
града, че наистина трябваше
да бъдат събудени. Трябваха
ни три години да  ги убедим
в това, което правим, да по-
вярват, че проектите ни ще

тласнат града напред. И ко-
гато те придобиха реални
очертания - фонтаните, Ка-
пана, продължението на пе-
шеходната  зона на Главната,
залата, тогава вече усетих-
ме, че пловдивчани ни подк-
репят. Ето сега, казусът със
зоолгическата градина. Еко-
лозите протестират, в Об-
щинския съвет също има
атаки към проекта, но плов-
дивчани си искат зоологи-
ческата градина. Трябваше
обаче да минат три години,
за да кажат гражданите: "Да,
това управление мисли за
нас, проектите са добри за
града и ние го подкрепяме!"
И сега съм спокоен за зооло-
гическата градина. Някои,
които протестираха под
шапката на еколозите, сега
са кандидати за районни
кметове. Но гражданите са с
нас. Направихме така, че хо-
рата да вярват в управление-
то и да го подкрепят. Когато
ходя по улиците, усещам та-
зи подкрепа. И това ни дава
силите да продължим нап-
ред.

- Какво следва, след ка-
то доверието е спечелено?

- По-голяма отговор-
ност. Но и думата ти започ-
ва да тежи много повече.
Всяко обещание тежи пове-
че, тъй като имаш доверие-
то. Всичко, натрупано като

позитив, трябва да се развие.
Това е ново предизвикателс-
тво. Имаме сили да продъл-
жим със същите темпове.
Вече работим по проекти за
2016 година.  Общината по-
лучи 7 декара до Гарнизон-
ната фурна, там ще имаме
прекрасен парк . Започнахме
парка в "Източен". Работим
по жп възел "Пловдив", кой-
то след две години ще про-
мени кардинално града.
Тръгват ремонтите на голе-
мите булеварди. Подготвя-
ме процедурата по новия вид
на площад "Централен", коя-
то ще  бъде готова до 2019
година. Обсъждаме разши-
рение на проекта за Голяма-
та базилика - можем да вле-
зем 10 метра под пътя пред
католическата църква, защо-
то има уникални неща за по-
казване.

Имаме големи планове
за следващите четири годи-
ни. С още четири години
градът ще влезе в коловоз, в
който вече няма какво да се
обърка - имаме бизнес, има-
ме интелигенция, имаме
култура, имаме решен ими-
джов проблем на града. След
четири години никой няма да
може да включи задната ско-
рост. Но всичко трябва да
бъде затвърдено, а не да ос-
тане като някаква искра в
тъмното.

- Имате  ясна предста-
ва какво трябва да се случи
в следващия мандат.

- Единствените, които
имат ясна представа какво е
градът в момента, какво
трябва да се направи, как да
се направи, това са хората от
това управление. Защото
могат да предизвикат държа-
вата да помага.  Защото са
наясно с проектите, които са
подготвени. Защото имат
подкрепата на пловдивчани.
Ние сме наясно какво трябва
да се прави в следващите 15
години, не четири.

Пловдив се развива с
бързи темпове, вижда се.  И
подготвените проекти корес-
пондират с нашите намере-
ния за още по-бързо разви-
тие - завършване на околов-
ръстния път, свързване на
индустриалната зона  в Тра-
кия с добра комуникация,
развитие на културната инф-
раструктура със завършване
на разкопките на "Центра-
лен", нов фасон на бившия
партиен дом. По програма
"Региони в растеж" градът
ще получи 80 милиона и
проектите за три зони се
подготвят - районите около
бул. "Мария Луиза", река
"Марица" и Гладно поле.
Имаме проект за нов мост
над реката.

Подготвяме града за
следващите 15-20 години.

и успяхме - Пловдив се развива!

Мандатът през 2015 година

Пловдив спечели приза за "Утвърждаване
имиджа на България като туристическа дести-
нация" на международната туристическа бор-
са "Ваканция и Спа Експо 2015 година" под
патронажа на Министерство на туризма. Гра-
дът  е единственият в България, който отчита
двуцифрен ръст на реализираните нощувки
през миналата година -  18.27 %, както и над
30 % увеличение на броя на чуждестранните
туристи.

Пловдив бе обявен за най-добър бизнес
град в България в класацията на вестник "24 ча-
са" и "Дарик". Пловдив спечели и приза за
"Най-добър град за живеене" на читателите на
вестника. Пловдив се превърна в индустриал-
ното сърце на страната и в предпочитана дес-
тинация за IT и аутсорсинг бизнес.

За първи път след 10 години започна обно-
вяването на информационните табели в града.
Целта е да бъдат улеснени както транзитно пре-
минаващите шофьори, така и да се ориентират
гостите на Пловдив към публичните обекти в
града.  

Шедьовърът на италианския скулптор Ар-
нолдо Дзоки - фонтанът "Деметра", възкръсна
в оригиналия си вид от 1892 година. 

Експертите от "Реставрация" АД монтираха
всички елементи на входа на Цар Симеонова-
та градина, така, както е било преди 123 годи-
ни. 
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Около "Общностния
център" на ул.
"Вратцата" 4  в

"Източен" вече се ходи по
нов тротоар. Настилката
не беше сменяна повече
от 30 години и освен че бе
изцяло компрометирана,
не се вписваше в облика
на облагороденото прост-
ранство с новата сграда,
обясни кметът на района
Николай Чунчуков. Така
се улеснява достъпът до
ОДЗ "Щастливо детство",

млечната кухня и консул-
тативните кабинети за де-
ца и родители. 

Изгражда се нова алея,
която свързва ул. "Гене-
рал Радко Димитриев" с
бул. "Освобождение".
Жителите в квартала все-
кидневно минават оттук,
за да отидат до спирката
на градския транспорт
или до големия супермар-
кет на булеварда. Пътека-
та се прави по тяхно иска-
не, което изразиха след

като наскоро беше преас-
фалтирана ул. "Генерал
Радко Димитриев" пред
домовете им, обясни ра-
йонният кмет.

Облагородено е и
пространството зад блока
на бул. "Цариградско шо-
се" № 42 и 44. Там имаше
огромни дупки, които зат-
рудняваха нормалното
движение на автомобили-
те. 

Живеещите на "Кедър"
връчили на кмета Чунчу-

ков  подписка от 100 души
с искане да облагородява-
не и тяхното междублоко-
во пространство.От пост-
рояването на блока през
1979 г. жителите не пом-
нят някога нещо около не-
го да е било ремонтирано.
Жителите благодариха на
кмета, че след изградено-
то напролет ново улично
осветление, сега се изпъл-
нява и желанието им за
подмяна на тротоарните
настилки. Те поискаха и
преасфалтирането на пътя
отпред и поставянето на
нови пейки пред блока.

В "Източен" усилено
се изпълнява програмата
за рехабилитация на 20
сондажа. Тази година се
осигурява вода за полива-
не в градинката пред ул.
"Преспа" 4, в двора на
Междуобщностния цен-
тър и в няколко междуб-
локови пространства в
квартал "Гладно поле".
След възстановяването на
сондажите се монтират и
електрически помпи.

Няма я и голямата
локва пред училище "Пен-
чо Славейков". Пробле-
мът беше много голям,
защото мястото прилича-
ше на малко вонящо море
и създаваше реални опас-
ности от зарази, отбеляза
кметът Николай Чунчу-
ков. Миналата година
подменихме канализация-

та, а след като преасфал-
тирахме и пространство-
то с кръстовището на ул.
"Владая" човек направо
не може да познае място-
то, посочи районният
кмет. Около училището е
изградена нова тротоарна
настилка, а сметището
южно от сградата вече го
няма.

Лодка, пързалка, кола
и други  детски катеруш-
ки предстои да бъдат мон-
тирани на ул. "Крайна" в
близост до кръстовището
с "Батак" в квартал "Сто-
липиново". Избрахме
място, където играят мно-
го деца, обясни, Николай
Чунчуков. Ще бъдат мон-
тирани и няколко пейки. 

Новата детска площад-
ка в градинката около па-
метника на генерал Радко
Димитриев в квартал
"Гладно поле" вече е гото-
ва, съобщи кметът на ра-
йон "Източен" Николай
Чунчуков.

Освен съоръженията
за игра на най-малките са
поставени пейки, оформе-
ни са зелени площи, алеи
и дори е монтирана огра-
да.

Новоуличноосветле-
ние на ул."Волност" и
ул."Марин Дринов"вече е
готово.

Според кмета Чунчу-
ков  районът отстоява по-
зициите си да е най-осве-
тения в Пловдив. Само за
последния месец улични
лампи бяха изградени съ-
що на ул."Кедър" и на
алеята до футболното иг-
рище на ул. "Вратцата".

Продължават дейнос-
тите по облагородяването
на междублоковите прос-
транства. В момента на
"Богомил", "ЛевТолстой"
и още три вътрешноквар-
тални улици се ремонти-
рат детски площадки, ка-
тосе обновява настилката
и се монтират нови съо-
ръжения за игра.
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В момента в "Северен"
се работи усилено по инф-
раструктурата на района -
по бул. „В. Априлов“, на
обръщалото на последна-
та спирка пред новата
сграда на Пловдивски
университет, на ул. „Ко-
лю Фичето“ и на Рогошко
шосе. Щом свършим пър-
вия от започнатите обек-
ти, стартираме "Обрейко-
ви", каза кметът на райо-
на Ральо Ралев.

"След година, ако сме
ние в управлението, кате-
горично ще продължим с
Рогошко шосе, чиято дъл-
жина от разклона за гро-
бищния парк до имотните
граници на Пловдив е

малко над 4 км.", обеща
Ралев. Двамата със зам.-
кмета Лариса Кътова нап-
равиха първа копка  за из-
вършване на текущ ре-
монт на ул. "Рогошко шо-
се север", в участъка от
разклона за гробищния
парк до табелата на Плов-
див. Ремонтните дейности
включват фрезоване на
старата настилка, направа
на нова основа с битуми-
зиран трошен камък и по-
лагане на асфалтобетон
на два слоя.

С  думите "Влизаме в
Гагарин" Ральо Ралев даде
старт на преасфалтиране-
то на две трасета от 1400
квадрата зад ул."Колю

Фичето". Жителите от
блоковете из уличките,
където ремонт не е извър-
шван две десетилетия, са-
ми поискали да дойдат ба-
герите и при тях. След ка-
то приключихме с ремон-
тите в кв. "Захарна фабри-
ка",  се насочваме приори-
тетно в "Гагарин", комен-
тира  Ралев.

Над 1 млн. лв. инвес-
тира общината в пътната
инфраструктура в "Гага-
рин". Всички 15 улици и
междублокови пространс-
тва с паркинги в карето
между бул. "България" ,
бул. "Цар Борис III", бул.
"Дунав" и ул. "Огражден",
които се нуждаят от ре-

монт, ще бъдат преасфал-
тирани изцяло. Става въп-
рос за улиците "Вишне-
ва", "Ком", "Лешка",
"Деньо Манев", "Уста
Кольо Фичето", "Чапаев",
"Достоевски", "Алма
Ата", "Водолей", "Ален
мак", "Цветан Зангов",
"Данте", "Чучулига", част
от  "Огражден"," Стефан
и Обрейко Обрейкови".

"Едва ли някой си е
представял подобна ин-
вестиция в този квартал.
Ще се погрижим добре за
"Гагарин", както напра-
вихме в предишните годи-
ни за "Захарна фабрика" и
„Кършияка", коментира
инж. Ральо Ралев.

Кметът на район
"Централен" Георги Ти-
тюков даде старт на пре-
асфалтирането на ул.
"Христо Г. Данов" в
участъка от ул. "Бето-
вен" до бул. "Руски".

"Към ремонтните
дейности ще включим и
участък, намиращ се
между ул. "Бетовен", ул.
"Опълченска" и бул. "6-
ти септември", съобщи
Титюков.

Преди преасфалтира-
нето ще се фрезова ста-
рият асфалт, ще бъдат
изкърпени компромети-

раните участъци под ос-
новния пласт, ще бъде
положен битумен разлив
за връзка между отдел-
ните асфалтови пластове
и накрая ще се завърши с
основен пласт от плътна
асфалтова смес.

"Освен ремонт на
2000 кв. м. настилка сме
предвидили и ново ос-
ветление около Центра-
лен дом на младоженци-
те", каза още кметът на
район "Централен". 

Общата стойност на
ремонта и монтирането
на ново осветление е 42
600 лева.

В „Източен“ все
по-подредено и ново

В „Северен“ се асфалтира ударно

„Христо Г. Данов“ 
асфалтирана, осветление
за младоженците

6

В „Централен“



Преасфалтирането на
улица "Рая" в район
"Западен" е по жела-

ние на жителите. "На тази
улица живеят доста хора,
имаме и подписка от над
100 човека, които настоя-
ваха за ремонта й", комен-
тира кметът Димитър Ко-
лев. Улицата осигурява ле-

сен достъп до парк "Отдих
и култура".  За "Рая" Об-
щинският съвет отпусна
50 000 лева.

В "Западен" бе открит
и поредния фитнес на  отк-
рито, който се намира
между улиците "Йордан
Гавазов" и "Баучер".Той е
проектиран и изпълнен с

помощта на младежи от
квартала, обясни  кметът.
Това е петият фитнес на
открито в района за пос-
ледните две години. По-
добни площадки има в гра-
дина "Еталонна", в парк
"Ружа", междублоковото
пространство на улица
"Иван Ст. Гешев" и парка в

квартал "Прослав". Пред-
вижда се още един фитнес
- до изграждащия се в мо-
мента паркинг на улиците
"Дивна" и "Мащерка". 

Паркингът ще осигури
места за 40 автомобила,
като и той се изгражда по
желание на живеещите в
района. Ще има и две мес-
та за инвалиди. Само от
началото на  2014 година в
"Западен" са разкрити 200
нови паркоместа.

Открита бе и изцяло
обновената улица "Лерин".
Димитър Колев уточни, че
пак по желание но хората
новите тротоари на улица-
та са увеличени от 600 на
1400 кв. м. Изцяло е под-
менена водопроводната
мрежа, като ВиК е инвес-
тирало в 405 метра полие-
тиленови тръби, с 35 во-
допроводни отклонения за
домакинствата и пожарни
хидранти. Ще се подобри
налягането и няма да се на-
лага в близките години да
се разкопава "Лерин", каза
шефът на дружеството
Спартак Николов. На "Ле-

рин" е изграден и нов пар-
кинг до детската ясла за
40 автомобили.

"Лерин" се прави от
три години и е важно за-
вършването й, тъй като
през  2017 година поетап-
но ще бъде затваряна "Ца-
ревец" заради проекта
"Модър- Царевец" и ос-
новният трафик ще се пое-
ма именно от "Лерин".

Скоро предстои и ре-
конструкцията на ул.
"Просвета". Администра-
цията на "Западен" преас-
фалтира и  предблоково
пространство и паркинга
на улица "Солунска". На-
пълно обновено е  прост-
ранството пред блок с но-
мера 9, 11 и 13.

Нова поливна система
е монтирана в парк "Ака-
циева горичка",която ще
започне да работи до края
на септември. "През
2013-та залесихме района
с 40 чинара. С изгражда-
нето на системата за по-
ливане сега продължава-
ме възраждането на "Ака-
циева горичка". Напролет
планираме тук да се изг-
радят алеи, да се монти-
рат пейки, а вече има про-
екти и за детска площадка
и фитнес на открито. Така
мястото ще се превърне в
истински зелен оазис, кой-
то да се ползва за спорт и
отдих от хората от кварта-
ла", заяви кметът  Дими-
тър Колев.
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Кметът на район "Тра-
кия" Костадин Димитров
направи публичен отчет за
свършеното през  мандат
2011 - 2015 пред много
граждани, общински съвет-
ници, директори на общин-
ски предприятия, предста-
вители на църквата и кмета
на Пловдив инж. Иван То-
тев. 

"Най-лошото, което за-
варих преди 4 години, бе
половинчатата работа",
припомни Димитров и до-
пълни, че това го е мотиви-
рало да работи в микрора-
йоните цялостно, а не на
парче. И резултатът днес е
видим - благоустроени 4
микрорайона - А-13, А-10,
А-11 и А-5,  с нови улици,
тротоари, паркоместа, дет-
ски площадки  и облагоро-
дени публични пространст-
ва. 

Друго голямо постиже-
ние за район "Тракия" е
построяването на новата
детска ясла "Приказка", ко-
ято бе финансирана с целе-
ви средства, отпуснати от
първото правителство на
Бойко Борисов. Костадин
Димитров си спомни деня,
в който заедно с кмета на
Пловдив Иван Тотев са
направили първата копка
на голата поляна. Днес там
се намира модерна и функ-
ционална сграда, в която
растат най-малките жители
на района.

Съвсем нов облик има и

пространството около хра-
ма"Свето Преображение
Господне" - с озеленяване,
детска площадка, паркинг
и други удобства за граж-
даните. 

Опасният до преди ня-
колко години парк Лаута
вече е любимо място за по-
чивка и спорт на много
пловдивчани със своите
фитнес зони, алеи за коло-
ездене и бягане, новите
детски атракции, барбекю-
та, беседки и осветление.

"7 съвременни детски
площадки, 13 нови спортни
игрища, зони за разходка
на домашни любимци“,
отчете още кметът на "Тра-
кия" Костадин Димитров.
Той припомни и мащабни-
те залесителни акции в
най-младия пловдивски ра-
йон, най-голямата от които
на 11 ноември 2014 г., ко-
гато заедно с кмета Иван
Тотев дадоха старт на за-
саждането на цяла нова го-
ра като продължение на
парк "Лаута".  

Костадин Димитров
благодари за подкрепата на
тракийци, кмета  Иван То-
тев, районната админист-
рация, на директорите на
Общинските предприятия
"Чистота" - Иван Стоянов,
и "Паркове и градини" -
Стоян Алексиев, на шефа
на ВиК Спартак Николов и
на дарителите, които подк-
репят хуманни и обществе-
нозначими инициативи в
района. 

По  основните пътни
артерии, както и вътреш-
но квартални улици в
"Южен" вървят аварийни
ремонти този месец. След
сигнали от  I-во РПУ и
граждани се запълват
участъци на "Коматевско
шосе", "Даме Груев", "Та-
рас Шевченко", "Стефан
Стамболов", "Михалаки
Георгиев", "Георги Кондо-
лов", "Петър Стоев" и
"Петър Васков".Изпълне-
но е и обособяване на
джобове за контейнери за
смет по предварително
одобрени схеми по улици-
те: "Георги Икономов",
"Скопие", "Георги Кондо-
лов", "Васил Ихчиев",
"Георги Кирков", бул.
"Никола Вапцаров" и бул.
"Македония" и паважната
настилка на "Македо-
ния".Подменена е изцяло
тротоарната настилка
пред входа на ПУ "Сте-
фан Караджа".С фрезован
асфалт е реновиран пар-

кинга на ул. "Даме Груев"
№20.

"Изграждаме  паркинг
и прилежащ тротоар на
ул. "Прилеп", както и та-
къв с плочи на тревна фу-
га на ул. "Чорлу" №44 -
42 ., информира кметът
на района  Валентин Ва-
силев. Той се похвали, че
за  първите девет месеца
на годината реализирани-
те приходи в сравнение
със същия период на 2014
г. продължават да се уве-
личават, като само от те-
рените за търговия са реа-
лизирани приходи за по-
вече от 22 000 лева.

Кметът на района под-
черта, че всички предпри-
ети мерки през последни-
те няколко години вече
дават своя положителен
резултат с ръст на реали-
зираните приходи, както
през 2014 г. спрямо 2013
г., така и тенденцията се
запазва и през тази годи-
на.

В „Западен“ асфалтират
по желание на жителите

Отчетът на Костадин Димитров 
- една нова „Тракия“

Нови паркинги
строят в „Южен“
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До края на годината
всичките 354 спирки
В Пловдив ще бъдат

оборудвани с елекронни
табла. Първото беше пос-
тавено  на спирка на бул.
"Мария Луиза". Така Плов-
див се нарежда до  евро-
пейските градове с елект-
ронна система за просле-
дяване и съобщаване он-
лайн на движението по ли-

ниите на градския транс-
порт. Таблата ще инфор-
мират за движението на
автобусите, за часа на
пристигане и за евентуал-
ни аварии. Те ще получа-
ват информация от центъ-
ра за мобилност в адми-
нистративната сграда на
бул. "Щести септември".

Информационните таб-
ла са от системата "Ин-

формация за пътуване и
управление на автопарка",
която е част от "Система
за управление на градския
транспорт" по проект "Мо-
дернизация и развитие на
устойчив градски транс-
порт в град Пловдив".

"Неизпълняваните гра-
фици, забавянията по ли-
ниите отиват в историята
чрез дигиталната система

за контрол. Това е едно
надграждане на нашата
транспортна система. Цел-
та ни през следващите 4
години е увеличаване на
пътниците в градския
транспорт и намаляване на
използването на автомоби-
ли в града. С тази система
информацията, която ще
получават гражданите, за-
едно с възможността да из-
ползват 1 билет за няколко
превозни средства, ние ще
направим услугата много
по достъпна, удобна, бър-
за. Огромен успех е за об-
щина Пловдив реализира-
нето на този проект", ко-
ментира кметът Тотев.

Община Пловдив ще
разработи и уебсайт, който
ще показва информацията
в реално време, с възмож-
ност компании  също да
разработват мобилни при-
ложения, свързани с градс-
кия транспорт  в Пловдив.

В Пловдив вече започ-
на и  поетапната смяна на
светофарните уредби на
близо 50 възлови кръсто-
вища.

Проектът "Модерниза-
ция и развитие на устойчив
градски транспорт в град
Пловдив" е на обща стой-
ност 44  306 947,25 лв.

Спирките грейват с 
информационни табла -

Готов да приема гости
е  първият в България 3D
планетариум. Уникалното
съоръжение се намира в
Природонаучния музей.
Планетариумът е с диаме-
тър 8 метра, с прекрасно
озвучаване и картина, ко-
ито потапят зрителите в
магията на Космоса.

"Съоръжението е без
аналог в страната, а в ре-
гиона има само още две
подобни - в Атина и в Ру-
мъния. Програмата засега
включва пет филма, които
предстои да бъдат дубли-
рат на български език, за
да са достъпни до широ-
ката публиката", обясни
директорът на Природо-
научният музей гл. ас. д-р
Огнян Тодоров.Цената на
3D планетариума е 360
хиляди лева, които са оси-
гурени от общинския бю-
джет.

"Дълго умувахме дали
можем да си позволим та-
кава инвестиция, но ре-
шихме, че искаме Плов-
див да бъде даван за при-
мер и хората да идват тук,
за да видят нещо, което
няма в техните градове",

заяви кметът инж. Иван
Тотев. Той допълни, че
след старта на учебната
година тази новост ще бъ-
де презентирана пред ди-
ректорите и преподавате-
лите в пловдивските учи-
лища, които да го използ-
ват за открити уроци по
физика и астрономия.

Ремонтът в Природо-
научния музей стартира
на 1 октомври 2013 годи-
на, като до момента са
вложени  1 600 000 лева,
осигурени от общинския
бюджет.в.

"За около две години
съборихме изцяло стария
музей и направихме нова
сграда. До сега в Бълга-
рия никога не е давана
подобна сума за природо-
научен музей " заяви д-р
Огнян Тодоров. Той до-
пълни, че се очаква вед-
нага след получаването
на Акт 16 да отворят вра-
ти за граждани аквариу-
мът, терариумът и плане-
тариумът.Останалата
част на музея ще зарабо-
ти след изготвянето и
одобрението на експози-
ционен план.

Приказен планетариум е
поредният магнит на града
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нов транспорт в Пловдив!

Нов модерен парк ще
се появи върху 6,5 декара
пустеещо досега простран-
ство в края на ул. "Бого-
мил". "Паркът е проекти-
ран от районната админис-
трация още през 2008-2009
г., когато бях кмет на "Из-
точен", но оттогава все не
се намираше финансиране
за изграждането му", при-
помни при старта на стро-
ителните дейности кметът
на Пловдив инж. Иван То-
тев.

Толкова важният парк
за тази част на града става
факт заради прекрасната
работа на Община Плов-
див по усвояване на евро-
пейските средства, като  бе
договорено допълнително
финансиране по ОП "Зеле-
на градска среда".Стой-
ността на проекта е около
400 000 лв.

Със сигурност през
последните десет години
не е правен толкова голям
съвсем нов парк. Тази зна-
чителна територия може-
ше да бъде използвана и
усвоявана по друг начин,
но личното ми решение ка-
то кмет бе да предприемем
мерки за озеленяване и да
я направим централно

привлекателно място за
хилядите живеещи на из-
ток от ул. "Лев Толстой",
за които най-близкият парк
е "Каменица", коментира
кметът.

Над 100 големи дърве-
та от местни видове, сто-
тици храсти и друга подхо-
дяща растителност ще

превърнат мястото в зелен
оазис сред новите жилищ-
ни комплекси и естествена
връзка към вече социали-
зирания парк "Лаута", от-
беляза кметът на район
"Източен" Николай Чунчу-
ков. Предвидени са атрак-
тивни детски съоръжения
за игра, алеи, пейки, освет-

ление и поливна система.
Община Пловдив е на

път да реализира следва-
щите си идеи за бъдещето
на тази зона, която е един
от тихите и хубави кварта-
ли на Пловдив. Вече е го-
тов проектът за продълже-
нието на ул. "Богомил",
дори е издадено строител-

но разрешение. Реализаци-
ята може да започне още
догодина. Предвиждат се
два етапа. Първият е на
стойност около 1 млн. лв.
и трябва да изведе улицата
до бившия магазин на Ли-
но и вдясно да излезе на
бул. "Санкт Петербург", а
вторият етап - да я продъл-

жи към МОЛ "Галерия",
като разчетените за целта
средства са в размер на
700 000 лв.

Нов парк върху 7 дека-
ра ще изградим мястото на
бившата Гарнизонна фур-
на, съобщи кметът Иван
Тотев.Това стана възмож-
но след като с решение на
Министерския съвет Об-
щина Пловдив получи ис-
кания от нея имот на бул.
"Пещерско шосе" с пост-
роените в парцела 9 сгра-
ди.

Една от сградите ще
бъде запазена, тъй като в
нея се помещава  архивът
на Здравната каса, а на
другото място ще напра-
вим прекрасен парк с мно-
го зеленина, кътове за от-
дих и детски площадки, по-
сочи Тотев.

До края на годината на
администрацията на район
"Западен" ще бъдат осигу-
рени средства за проекти-
ране , а през 2016 г. се
предвижда да започне ре-
алното изграждане на най-
новото зелено пространст-
во в Пловдив, което е в не-
посредствена близост с
парк "Отдих и култура" и
Гребния канал.

Нови паркове на „Богомил“ и Гарнизонна фурна


