
Скъпи пловдивчани,
След Античност-

та и Възраждането,
Пловдив  има друг
един връх и това е
неговото изключи-

телно присъствие в
българската история
като столицата на
Източна Румелия, в
която е подготвено и
обявено Съеди-нение-
то на България.

На 6 септември
1885 година шепа
революционери из-
вършват този ис-
торически акт, кой-
то отрича решения-

та на Берлинския
конгрес и показва ре-
шимостта на пред-
ците ни да бъдат
българи в Обедине-
ното княжество.  Го-
товността им сами
да решават своята
съдба намира широк
отзвук в Европа и
още тогава Пловдив
е определен като
„Градът на Съеди-

нението“.
Саможертвата на

героите в името на
Отечеството, тех-
ният висок морал и
родолюбие са съхра-
нени в паметта на
поколенията. И днес
Пловдив пази спомена
за техния подвиг,
който е доказател-
ство за това, че няма
сила, която да спре

българския народ,
когато е обединен.

131 години след
този паметен ден
сме горди, че сме
жители на града, в
който е извършено
най-родолюбивото
дело в новата ни
история. Наш дълг е
да съхраним важния
завет на Съеди-
нението и ЗАЕДНО

уверени да вървим на-
пред по пътя на ут-
върждаването на
Пловдив като Евро-
пейска столица на
културата, като па-
зител на духовност-
та и историята, като
модерен и проспери-
ращ град с щастливи
и достойни жители.

инж. Иван Тотев 
Кмет на Пловдив   

Пловдив – регион в растеж

Нов дом 
за 1500 IT
специалисти

С образователен
индустриален
борд  бизнесът
„осиновява“
паралелки
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П
ловдив беше
посочен като
отличник в про-

грамата „Региони в рас-
теж“ в поредната диску-
сия по темата.
Министърът на регион-
ланото развитие Лиляна
Павлова отбеляза, че
Южен Централен район
е с най-силен потенциал
и с най-добри икономи-

чески показатели.
„Пловдив е един от
ключовите двигатели за
развитие на българската
икономика”, каза още
Павлова.  Тя съобщи, че
ако няма обжалване,
през октомври може да
бъде избран изпълнител
за удвояване на пътя
Пловдив - Асеновград.
Той трябва да стане с 4

ленти, 25 млн. лева е
инвестицията.

„Пловдив бе първата
община, която се справи
с инвестиционната прог-
рама по „Региони в рас-
теж“. Отговорност на
общините е сами да
избират проектите си”,
добави Павлова.

„Предизвикателствата
ни вече са образованието

и квалифицираната
работна ръка. Ние сме
един от добрите регио-
ни, но също имаме свои-
те големи предизвика-
телства. Тук много пове-
че си говорим за образо-
вание и квалифицирана
работна ръка. Неща,
които са на друго ниво.
Отдавна не се говори за
безработица“, каза

кметът на Пловдив Иван
Тотев.

„Над 4 млрд. лв. пък
ще бъдат насочени към
земеделците от Южен
Централен район  в след-
ващите години до 2023 г.
Най-много пари - 1,350
млрд. лв., са предна-
значени за земеделците
от област Пловдив“,
отбеляза шефът на фонд

„Земеделие“ Румен
Порожанов.

В същото време аген-
ция „Стандарт енд
Пуърс“ потвърди съще-
ствуващия кредитен рей-
тинг на Община
Пловдив -  „ВВ+“ –
Стабилна перспектива.

Още за дискусията
на стр. 4-5

Този град е
съкровище под
открито небе!
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Новата 
детска 
градина
“Чайка” ще е 

истински бисер
10 президенти от Европа се запознаха с културно-историческото наследство на Пловдив, 
водени от кмета Иван Тотев и държавния глава Росен Плевнелиев.

Още за голямото събитие в Пловдив на стр. 3

Николай Чинчуков:
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Президентът Плевнелиев:



ПРОEКТИ 2

От 3 октомври до 30
април следващата годи-
на  2060 социално-слаби
граждани ще се възпол-
зват от услугата „топъл
обяд“, която предлага
общината. Тя е по про-
ект „Обществена трапе-
зария на територията на
град Пловдив“, който се
осъществява по опера-
тивна програма „Храни
и основно материално
подпомагане“.

Храненето ще се
извършва не както досе-
га за 75 работни дни в
зимния сезон, а двойно
повече – 150 работни
дни. Според проекта
храната също ще бъде
повече. „Сега осигуря-

ваме супа, основно и ¼
хляб. Ако има иконо-
мии, спечелилият обще-
ствената поръчка може
да даде и десерт“,
уточни зам.-кметът
Георги Титюков и до-
пълни, че поне в едно
от ястията трябва да
има месо. Потреби-
телите на тази социална
услуга ще могат да
получат своя топъл обяд
в обекти, разположени в
шестте района на града.

По време на проекта
ще се реализират и ре-
дица съпътстващи мер-
ки под формата на кон-
султиране и информа-
ция за възможностите
за подпомагане чрез
предоставяне на раз-
лични пакети от соци-
ални услуги. 

Топъл обяд за 2060 пловдивчани

Б
изнесът от Пловдив
и региона ще „оси-
новява“ паралелки,

като осигурява средства и
ноу-хау за обучения, отго-
варящи на съвременното
развитие на индустрията.
Така училището получава
ресурса на частния сек-
тор, а работодателят –
гаранция, че ще има ино-
вативно и адаптирано за

нуждите му образование.
Това е една от практиките,
които ще залегнат в рабо-
тата на новосъздадения
Образователен инду-
стриален борд, чиято цел
е бързо адаптиране на
професионалното образо-
вание към нуждите на
компаниите от региона,
които страдат от липса на
достатъчно подготвени

кадри.
Меморандум за разви-

тие на професионалното
образование бе подписан
между МОН, Община
Пловдив и Тракия иконо-
мическа зона. Официал-
ният документ, под който
сложиха подписи ми-
нистър Меглена Кунева,
кметът Иван Тотев и
Пламен Панчев – съу-

правител на Тракия ико-
номическа зона, регла-
ментира създаването на
борда. Фирмите поемат
ангажименти да модер-
низират професионални-
те училища и да помагат
при писането на учебни-
те планове и програми.

Подписването на
меморандума бе предше-
ствано от кръгла маса на

тема „Инвестиции в
образованието за бизне-
са в Пловдив“, на която
присъстваха инвестито-
ри от региона, предста-
вители на браншови
организации и училищ-
ни директори.

„Прочетох какви
чудеса сте направили с
индустриалната зона и
ми помогнахте да повяр-

вам, че може да работим
заедно. Без хора не може,
но нищо не трае без
институции, затова тряб-
ва да ги имаме и двете.
Това е успешен пример,
и искам да заразим цяла
България. Много вярвам
във вас. Ясно е, че има
недостиг на кадри.
Каквито и критики да
отнася образованието, не
забравяйте, че успехът на
пловдивската икономи-
ческа зона, освен на
вашия светъл ум, се
дължи и на къртовския
труд на професионални-
те гимназии, положили
основния камък”, каза
Меглена Кунева.

Министър Кунева се
ангажира МОН да има
представител в борда,
както и всички гимназии
да бъдат по-отворени за
съвместно обучение с
фирмите. Меморандумът
ще работи за обучение на
кадри в средното и
висше образование,
които да останат да рабо-
тят в 120-те предприятия
на Тракия икономическа
зона. Ще бъде създадена
платформа за повишава-
не социалния статус на
професиите, ще се внед-
ри система за оценка на
уменията и поведението.
Заедно с това се пред-
вижда изграждането на
мрежа от ментори, които
да агитират децата преди
гимназията.

септември 2016 г.

Община Пловдив
стартира проект „Общ-
ностен център за деца и
семейства – Пловдив“на
стойност 708 483.84 лева,
от които 602 211.26 лева
са от европейско финан-
сиране.

Проектът  цели да се
предоставят услуги за
минимум 850 деца в
ранна детска възраст до 7
години и техните семей-
ства -  за подобряване на
достъпа до здравна гри-
жа, формиране на роди-
телски умения, подобря-
ване на семейната среда,
повишаване на училищ-
ната готовност на децата
за включване в образова-
телната система, както и
предотвратяване на на-
станяването на деца в
специализирани инсти-
туции.

В проекта ще бъдат
включени деца с увреж-
дания и техните семей-
ства, както и бъдещи
родители. Чрез подобря-
ване на готовността на
децата за включване в
образователната система
и подкрепата за форми-
ране на родителски уме-
ния сред уязвимите
групи родители, се цели
да се ограничи и предава-
нето на бедността между
поколенията.

Услугата по ранна
интервенция на уврежда-
нията ще спомогне за
преодоляване на неси-
гурността на май-
ката/родителите в пола-
гане на специфични гри-
жи за детето с уврежда-
ния. Тази услуга ще под-
помогне родителите да се
приспособят към своето
бебе/дете с увреждане, да
полагат необходимите
грижи за бебето/детето с
увреждане и да не го
настаняват в специализи-
рана институция или изо-
ставят.

Проектът „Общнос-
тен център за деца и
семейства“ предвижда и
услугата „Индивидуална
педагогическа подкрепа
за деца с увреждания” за
успешна интеграция в
първи клас. Специали-
стите в Общностния
център ще осигуряват и
здравна детска консулта-
ция и дейности по пре-
венция на заболяванията
чрез регулярно наблюде-
ние на здравното, физи-
ческото и психомоторно-
то развитие на децата от
0 до 7 г. за превенция на
детската заболеваемост,
смъртност, неполагане на
достатъчна грижа в
семейството и други рис-
кове в ранна детска
възраст.

850 деца в нов проект
за 709 хиляди лева

Работна група  в
общината изготвя ана-
лиз за възможностите да
се въведе  система за
велосипеди под наем в
Пловдив.  Тя трябва да
изготви предложение за
местата и броя на вело-
стоянките, системата за
управление, брой вело-
сипеди.

Целта е системата за
велосипеди под наем да
обхване всички части
на града, включително
на индустриалните
зони. Районните кмет-
ства също ще дадат
предложения за разпо-
ложение на велосто-
янките до обществени
сгради, университети,
големи търговски зони.
Ще се набират и пред-
ложения от фирми и
компании.

Идеята е инвести-
цията и управлението
да са общински, като

Община Пловдив да
оперира със системата,
да отдава рекламните
пространства по сто-
янките и да генерира
приходите от тях.

Комисията трябва да

изготви предложение и
за разширяване на вело-
мрежата в Пловдив. С
изграждането на новите
булеварди велоалеите в
града ще достигнат 100
км.  Пловдив може да се

превърне в първия град,
който да има изцяло
изграден алтернативен
транспорт за придвиж-
ване на гражданите и
система, която да го
управлява.

Велосипеди под наем – първият
град с алтернативен транспорт

С образователен индустриален борд
бизнесът „осиновява“ паралелки
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„Пловдив е съкрови-
ще под открито небе и
неслучайно бе избран за
европейска столица на
културата през 2019
година“,  обърна се дър-
жавният глава  Росен
Плевнелиев  към прези-
дентите от страните от
групата на “Арайолуш”.
Плевнелиев изтъкна
удоволствието си да е
домакин на тази среща в
Пловдив – един от най-
древните в света и най-
старият жив град в

Европа. 12-ата  среща на
президентите от групата
се проведе в Етнограф-
ския музей. На очарова-
нието на Пловдив се
насладиха  президенти-
те на Италия, Латвия,
Малта, Полша, Порту-
галия Словения, Ун-
гария,  Германия и Фин-
ландия.

В рамките на форума
в Пловдив и София
държавните ръководите-
ли обсъдиха бъдещето
на обединена Европа и

на Балканите, както и
предизвикателствата,
пред които сме изправе-
ни днес – миграционна-
та криза, борбата с теро-
ризма, Европа след
Брекзит.

Президентът Росен
Плевнелиев започна
приветствието си към
гостите с важността и
значението на Пловдив:

Добре дошли в госто-
приемна и слънчева
България за 12-ата сре-
ща на държавните глави

на страните от групата
„Арайолуш“. Особено
удоволствие е да ви
приема тук, в Пловдив,
Града на тепетата, раз-
положен на седем
хълма, подобно на Рим.
Пловдив е един от най-
древните градове в света и
най-старият жив град в
Европа, свидетел на раз-
цвета на осем цивилиза-
ции и култури – праис-
торическата, тракийска-
та, римската, византий-
ската, старобългарската,
османската, възрожден-
ската и съвременната
българска култура. Със
своите отлично запазени
антични паметници, с
пищно украсените
възрожденски къщи, с
музеите и галериите,
Пловдив е съкровище
под открито небе и
неслучайно бе избран за
Европейска столица на
културата за 2019 г.
Сградата на Етногра-
фския музей, в която се
намираме, е ярък и кра-
сив пример за културни-
те корени на модерната
българска държава.
Картината до мен на
чешкия художник и
първи ректор на
Националната художе-
ствена академия Иван
Мърквичка показва пъс-
тротата и етническото
многообразие на плов-
дивското население в
края на 19 век. Картина-
та на Мърквичка е една
от най-ценните в бъл-
гарското изобразително
изкуство, като автентич-
но свидетелство за мир-
ното съжителство на
различните етноси и
религии в Пловдив и в
България, с което толко-
ва много се гордеем.

Пловдив трябва да е
на първо място в списъ-
ка „непременно трябва
да отида“. С това
изречение най-посеща-
ваният сайт на англий-
ската преса – електрон-
ното издание на бри-
танския „The Guardian“,
нарежда Пловдив сред
10-те топ дестинации за
европейски градски
почивки.

В статия на Кевин
Ръшби, озаглавена
„Най-добрите европей-
ски градски почивки, за
който най-вероятно
никога не сте помисля-
ли“, авторът в подкрепа
на думите си казва, че
на това мнение са били
всички известни големи
императори през
последните 4000 годи-
ни.“Храната е възвише-
на, виното неустоимо.
Топла вечер, отпивайки
младо местно вино във
възхитително открито
кафене на древна
калдъръмена уличка в
близост до
Амфитеатъра, чувам
само български гласо-
ве.“ Така започва раз-
казът на Родни, който
повежда английския
читател през „шикозния
и разкошен град“ с
Амфитеатър, Акведукт,

Одеон и Римски ста-
дион.

„Един стадион,
който сега, с помощта
на някои забележител-
ни инженерни решения,
е експониран полупод-
земно в сърцето на
града на Главната
търговска улица“, пише
авторитетният англий-
ски ежедневник.
Авторът препоръчва
къщите на търговците
от ХIX век в Стария
град, Етнографския и
Историческия музеи,
галерии, бутикови хоте-
ли и ресторанти.

Истинската радост
от посещението на
забележителностите
прави мястото по-оча-
рователно, заради съче-
танието от улично изку-
ство, любопитни котки,
смях от високи прозор-
ци и откъслеци от музи-
ка, пише авторът. 

Още в самото начало
на похвалното слово за
прекрасната градска
ваканция в Пловдив, се
казва, че няма нищо
общо с разпростране-
ното мнение на Запад,
че всички български
градове са „грохнали
бетонни чудовища от
съветската епоха“.

„Гардиън“: 

На всяка цена 
вижте Пловдив!

Пловдив стана пър-
вият български град,
носител на Оскар в
туризма.  На церемония
до Пеешите фонтани
кметът на Пловдив Иван
Тотев получи „Златната
ябълка“ на Световната
организация на журна-
листите и писателите в
областта на туризма –
FIJET. Отличието връчи
шефът на органи-
зациятаТижани Хадад.

„Прекрасно е да
чуеш толкова хубави
думи за Пловдив. Думи,
които са повод за гор-
дост за всички, които
живеем в този град. За
нас, пловдивчани, кул-
турно-историческото
наследство, историята
на нашия град и отноше-
нието към него идват с
първата глътка въздух,
която поемаме. Ние
всички знаем, че ползва-
ме този град само в рам-

ките на един живот и
той ще продължи хиля-
долетия и след нас. Това
ни кара да бъдем
изключително отговор-
ни в това, което вършим.
Управлението на един
такъв град е свързано с
изключително много
ситуации и въпроси,
които понякога понякога
могат да накарат човек
да си зададе въпроса
дали това, което прави. е
достатъчно, дали може
още. Ситуации, които
могат да намалят вярата
в много хора, в бъдеще-
то на града. Но Пловдив
е надживял всички про-
блеми и дребни житей-
ски ситуации. И по-важ-

ното е, че хората в града
ги надживяват. След
всички малки ежеднев-
ни житейски борби за
нас е много важно да

чуем отнякъде оценка,
похвала, която да отго-
ворим на въпроса, дали
всичко, което правим е
правилно. Изключи-

телно сме горди да
бъдем носители на тази
невероятна награда,
първа за български град
изобщо. Това ни моти-
вира да продължим по
същия път напред“,  каза
Иван Тотев.

Президентът на
FIJET г-н Тиджани
Хаддат  подчерта, че
делегацията е много
впечатлена от Пловдив.
„Ние сме напълно убе-
дени, че градът заслу-
жава наградата „Златна
ябълка“, както и това да
бъде европейска столи-
ца на културата през
2019 година. Градът е
пълен с история и кул-
тура. Ние се убедихме и

оценяваме приноса на
Общината да работи в
запазване на културно-
историческото наслед-
ство за поколенията. По
този начин се работи не
само за миналото, но и
за бъдещето“, заяви
Тиджани Хаддат.

Наградата се връчва
ежегодно на град,
община, държава, орга-
низация или личност,
допринесли изключи-
телно за развитието на
туризма и запазване на
културното наследство.
Особеният принос на
града под тепетата се
състои основно в разно-
образния културен
живот, амбициозните
проекти, свързани с
развитието на творче-
ските индустрии, както
и спечелването на тит-
лата „Европейска сто-
лица на културата
2019“.

И „Златна ябълка“ – Оскар в туризма

Президентът Плевнелиев:

Този град е
съкровище под
открито небе!

Кметът Иван Тотев показа на 10 европейски президенти защо Пловдив е културна столица на Европа

Президентът Росен Плевнелиев обяснява на президентите от групата „Арайолуш“
защо ги е поканил в Пловдив – свидетел на разцвета на осем цивилизации и култури

Поредно признание 



„П
редизвикате
лствата ни
вече са

образованието и ква-
лифицираната работна
ръка. Ние сме един от
добрите региони, но
също имаме своите
големи предизвика-
телства. Тук много
повече си говорим за
образование и квали-
фицирана работна

ръка. Неща, които са
на друго ниво.
Отдавна не се говори
за безработица“, каза
кметът на Пловдив
Иван Тотев при откри-
ването на  дискусията
“Региони в растеж” в
Пловдив.

„300 млн. лв. са
предвидени за Южна
България по програма-
та за регионално раз-

витие. Общо средства-
та за цялата страна са
340 млн. лв. плюс 100
млн. за туристически
атракции“, обяви
министърът на регио-
налното развитие
Лиляна Павлова.
Предвиждаме създава-
не общо на три фонда
- за София, за Северна
България и за Южна.
Всеки ще е със стар-
тов капитал от 90 млн.
лв. Отделно ще има
подфонд, предназна-
чен за туристически
атракции, с капитал от
100 млн. лв. С тях ще
се финансират памет-
ници на културата от
национално и светов-
но значение, като 50%
от сумата ще идват от
програмата, а остана-
лата част - от подфон-
да.Проектите могат да
са изцяло частни,
както и в подкрепа от
общината или в пар-
тньорство с нея. Може
да се построят аква-
парк или туристическа
атракция”, каза
Павлова. 300-та млн.
лв. подкрепа за Южен
Централен район са за
градска среда, улици,
тротоари, паркове.
Най-много средства
ще са за образование -
детски градини, учи-
лища и вузове.

„Пловдив бе първа-
та община, която се
справи с инвестицион-
ната програма. От-
говорност на общини-
те е сами да избират
проектите си”, добави
министърът на регио-
налното развитие
Лиляна Павлова.

„В България 85% от
населението живеят и
работят в големи гра-
дове Ако продължи
тази тенденция, ще
има сериозно обезлю-
дяване и няма да
можем да задържим
младите хора. В 9-те
големи града на стра-
ната има най-много
заетост, млади хора и
най-ниска безработи-
ца. А Южен
Централен район е с
най-силен потенциал
и с най-добри иконо-
мически показатели.
Пловдив е един от
ключовите двигатели
за развитие на българ-
ската икономика”, каза
Павлова.  Тя съобщи,
че ако няма обжалва-
не, през октомври
може да бъде избран
изпълнител за удвоя-
ване на пътя Пловдив-
Асеновград Той тряб-
ва да стане с 4 ленти,

25 млн. лева е инвес-
тицията.

„На Пловдив риза-
та е тясна”, подчерта-
ха участниците в дис-
кусията.“Това е най-
малката община в
България като терито-
рия. Нужно е градът
да се развива. Ще има
ли окрупняване на
общините?“

„Евентуалното обе-
динение на Пловдив
със съседните общини
Марица и Родопи
може да стане само
след референдум, с
решение на общин-
ските съвети и със
съгласието на общест-
веността”, отговори
министър Павлова. Тя
поясни, че за разлика
от други населени
места, които се окруп-
няват заради липса на
финанси, пред общи-
ните Марица и Родопи
този проблем не стои.

Тя добави, че пред-
стои дебат за ново
райониране на страна-
та. “София ще бъде
отделен район, защото
много дръпна напред.
Тя няма да е част от
Югозападния район.
Поне 10 области у нас
не отговарят на евро-
пейските изисквания
за брой население.
Окрупняване ще има,
но няма да закриваме
области”, каза Лиляна
Павлова.

За разширението на
входа на Пловдив
откъм Голямоконарско
шосе вече са стартира-
ни отчуждителни про-
цедури за 53 имота.
Ще се търси и финан-
сиране от държавния
бюджет, защото раз-
ширението на пътя е
скъпо – около 55
милиона лева.
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Огромен интерес в
Пловдив предизвика
фермерският пазар,
организиран от  в.
“Български фермер” с
подкрепата на Българ-
ската банка за развитие
и със съдействието на
община Пловдив и раз-
лични фермерски орга-
низации. “Ще се радва-
ме, ако Пловдив се сдо-
бие с нов фермерски
пазар”, заяви издателят
Венелина Гочева.

Кметът Иван Тотев
също подкрепи ини-
циативата и отбеляза,
че централният градс-
ки площад е точното
място за подобни фер-
мерски събори и през
годините общината е
повдигала темата  да
има такъв пазар в
Пловдив. „Това е евро-
пейска практика – фер-
мерските пазари са
утвърдено място за
среща на производите-
лите с клиентите“,
отбеляза кметът.

"За мен е голямо
удоволствие и чест да
бъда на откриването на
фермерския пазар в
Пловдив. Такава ини-
циатива ще бъде напра-
вена във всички об-

ластни градове, тъй
като е изключителна
възможност за пряк
достъп и комуникация
на българския произ-
водител с потребите-
ля", каза изпълнител-
ният директор на
Държавен фонд
"Земеделие" Румен
Порожанов. Той под-
черта, че подобни
събития не могат да
се организират без съ-
действието на мест-
ните власти.
Порожанов посочи, че
програмата за разви-
тие на селските райо-
ни финансира частта
за преработка и про-
изводство на земедел-
ската, месната и млеч-
ната продукция. Така
родните продукти не
само по фермерските
пазари, но и в експор-
та ще са с по-високо
качество.

Пред щандовете
бързо се извиха опаш-
ки за предлаганите
чисти храни , плодове
и зеленчуци, билки,
както и мляко, сирене,
кашкавал направо от
производителите. 

Предлагаха се и
биопчелни продукти,
сладка и конфитюри,

биотелешко. 
Продължение на

фермерския пазар
беше Кампанията на
Министерството на
земеделието и храни-
те „Подкрепяме бъл-
гарското“   в Плов-
див. Изложението на
площад „Централен”
бе открито от замест-
ник-министър Васил
Грудев и заместник-
кмета Розалин Пет-
ков.

Амбицията на
министерството е
кампанията да стане
постоянно действаща
с подкрепата на мест-
ната власт. „Стремим
се да представяме
продукцията на родни
местни производите-
ли, като по този начин
се скъсява веригата
между производители
и потребители“, заяви
заместник-министър
Грудев. 

Той благодари на
община Пловдив, че e
стартирала реализа-
ция на идеята за фер-
мерски базар в града
и по този начин пома-
га на малките произ-
водители.

Опашки пред щандовете
на фермерския пазар

Регион

в растеж
Пловдив е двигател
на икономиката ни
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Близо 1500 IТ специалис-
ти се предвижда да работят
във високотехнологичния
център на американската
компания за микропроцесо-
ри Sibiz в Пловдив, чието
изграждане стартира на бул.
„Санкт Петербург“

„Това не е поредният биз-
нес проект за офис сграда,
която да се отдава под наем
на IТ компании. Говорим за
вече изградила се и наложи-
ла фирма със служители и
експертиза, която инвестира
в собствена сграда, като е
решила да гарантира бъде-
щото си разрастване в
нашия град. Такава инвести-
ция се прави след много
задълбочен анализ и е пока-
зател дали Пловдив е добро
място за живот и за правене
на бизнес“, коментира кме-
тът на Пловдив  Иван Тотев
при символичната първа
копка.

„Целта е интеграция с
университетите, тъй като не
може на има IТ индустрия
без ефективна академична
система. Чрез презентации
и семинари ще популяризи-
раме  IТ индустрията у нас и
в чужбина, за да разкажем
на младите хора какво бъде-
ще имат в града“, посочи
представителят на компа-
нията инж. Роди Дервишев.

Той разказа как преди две
години прочел статия, че
родният му Пловдив иска да
развива високотехнологич-
на индустрия. След две-три
лични срещи с кмета инж.
Иван Тотев и заместник-
кмета Стефан Стоянов се
убедил в действителния
интерес към развитието на
този тип индустрия. Така,
следвайки необходимите
технологични стъпки, се

стигнало до  първа копка на
център  Sibiz

Сградата ще разполага с
аудитории, тренировъчни
зали и лаборатории, зали за
презентации, модерни офис
пространства с мултимедии,
осигуряващи връзки с целия
свят. Прогнозната инвести-
ция е около 15 млн. лв.

В същата зона -  на
„Гладно поле“, са предвиде-
ни 9 млн. лв. по оперативна
програма „Региони в рас-
теж“, като се очаква проект-
ните предложения да бъдат
приети до края на годината.

1, 350 милиарда лева за 
земеделците от Пловдивско

Н
е ползвайте комисио-
нери за европроекти-
те.  4 млрд. лв. влизат

в земеделието в областите
Пловдив, Пазарджик,
Хасково и Смолян . Много
хора ще ви обикалят да ви
убеждават, че знаят как и ще
ви прокарат проектите за
финансиане. Искам да ви
кажа, че няма как да бъде
финансиран проект, ако не
отговаря на условията на
програмата. Не ви трябват
помощници и комисионери,
за да си реализирате проек-
тите, обърна се шефът на
фонд „Земеделие“ Румен
Порожанов към кметовете и
земеделските стопани по
време на дискусията
“Региони в растеж”,  органи-
зира в Пловдив. 

Над 4 млрд. лв. пък ще
бъдат насочени към земе-
делците от Южен
Централен район в следва-

щите години до 2023 г.  Най-
много пари - 1,350 млрд. лв.,
са предназначени за земе-
делците от област Пловдив,
1,1 млрд. лв. са за хасковс-
ките, 600 млн. лв. за
Пазарджик и над 500 млн.
лв. за Смолян, обясни
Порожанов. От тази година
вече се достига таванът на
преките помощи за земедел-
ците. Това означава, че всяка
година ще се разпределят
помощи в размер на 800
млн. евро, като тези пари се
усвояват 98-99%. Общо 19
млрд. лв. ще влязат в бъл-
гарските земеделци до 2023
г. от бюджета и европейски-
те фондове, каза още той.
165 млн. лв. са разпределени
вече към земеделски произ-
водители, сключени са и 70
договора за преработка на
продукция, допълни още
Порожанов.

Нов дом за 1500 IT специалисти

Студентите от
Техническия университет в

Пловдив очакват център
Sibiz да стане и техен дом

Международната агенция „Стан-
дарт енд Пуърс“ потвърди същест-
вуващия кредитен рейтинг на
Община Пловдив -  „ВВ+“ – Ста-
билна перспектива.

Анализът на експертите от

„Стандарт енд Пуърс“ е изтъкнал,
че вътрешноприсъщият рейтинг на
Пловдив е „ВВВ-“, но  рейтингът на
държавата е „ВВ+“, а на община не
може да се присъди по-висок от
него.

Рейтинг ВВ+ - стабилна перспектива

Министърът на регионалното развитие Лиляна Павлова 
обяви Пловдив за двигател на българската икономика
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За 25 години от
панелна спалня  „Тра-
кия“ се е превърнала в
район  със собствена
индустрия, която се
прави 95% от малки
семейни фирми, сочи
мащабното проучване
на района, което ще
бъде разпространено в
книга от 200 страници
по време на фестивала
ONE ARCHITECTURE,
който стартира на 30
септември и ще про-
дължи до 9 октомври.
104 млн евро е бил обо-
ротът на малките
семейни фирми в
“Тракия” през 2014
година.

„Акцент в празника
на Тракия  е именно
фестивалът ОNE AR-
CHITECTURE, който не
само ще се проведе в
“Тракия”, но и ще е с тема
животът и средата тук“,
каза районният кмет
Костадин Димитров.

Градската среда вече
е променена и ще про-
дължи да се променя –

това е и задачата, която
си поставя тазгодиш-
ният ONE ARCHITEC-
TURE.

Стартът на феста е в
зоната между блокове 1-
2-3,  с които се полагат
основите на “Тракия”
през 70-те. Там добро-
волци вече изграждат
беседка, платформа и
детска площадка, про-
ектирани от три чужди
архитектурни студиа и
съградени с усилията на
хора от фестивала и
жители на самите
панелки наоколо.

В  халето на бившия
„Пени маркет“ ще се
разположи халето с
изложбата на американ-
ската архитектка Мегън
Луенбърг, която цяла
година живее в “Тракия”
и ще онагледи опита и
гледната си точка в екс-
позиция, в която всичко
ще може да се пипне и
усети.

В халето ще бъдат
изнесени 15 лекции от
чужди и наши архитек-

ти, сред които Кристина
Унгуреану от Ню Йорк,
Меглена Златкова,
Мишел Провоуст от
Холандия, Тор Линд-
странд от Швеция, звез-
дата в урбанизма – дат-
чанина Ян Геел,
Момойо Каиджима от
Япония и други.

20 стойки за велоси-
педи ще бъдат монтира-
ни в училищата  на
„Тракия”, съобщи  Кос-
тадин Димитров. 

„Наблюдавам, че в
„Тракия” велосипеди-
стите се увеличават. В
района условията за
каране на колело са
много добри, особено
след изграждането от
Община Пловдив на
модерните велоалеи.
Радвам се, че в лицето
на бизнеса имаме добър
партньор, с помощта на
който ще стимулираме
алтернативните начини
за придвижване”, заяви
Димитров. 

В “Тракия" за поред-
на година се проведе
екологичната инициати-
ва „Моят зелен град".
Десетки доброволци,
подкрепени от район-
ния кмет, обновиха
съоръженията на дет-
ските площадки до бл.
30 и до църквата „Свето
Преображение Гос-
подне". Жителите вече
могат да се радват на
новите свежи цветове
на ремонтираните къто-
ве за игра.

От спалня „Тракия“ 
се превърна в бизнес район

На площадката по
безопасност на движе-
нието в район „Южен"
се проведе състезание с
велосипеди под над-
слов „Умно придвижва-
не. Силна икономика".
В надпреварата  взеха
активно участие учени-
ци от I  до VII  клас от:
ОУ „Яне Сандански",
НУ „Св. Климент
Охридски", СУ „Бр.
Миладинови" и СУ
„Константин Кирил
Философ". С множе-
ство награди, грамоти и
медали приключи и
другото състезание,
което се проведе на ул.
„Кичево"- рисунка на
асфалт на тема „Аз
карам колело" .

Двете събития при-

ключиха с томбола  с
томбола, като на нея бе
изтеглен и победителя
за голямата награда:
велосипед, както още
две награди: тротинет-
ка и  чифт ролери.

„Бъдете все така

упорити, бързи и смели
в мечтите си, пазате
природата и рисувайте
още много такива пре-
красни картини", объ-
рна се към участниците
кметът на района
Борислав Инчев.

Администрацията на
район „Централен"
отчете всички дейности
по проект „Профе-сио-
нална интеграция чрез
осигуряване на дос-
тъпна среда и оборудва-
ни работни места за
лица с увреждания в
обичайната им работна
среда", получил финан-
сова подкрепа от Аген-
цията за хора с увреж-

дания към Министер-
ство на труда и социал-
ната политика. Конс-
тативният протокол за
приемане на дейности-
те бе подписан от кмета
на  „Централен" Георги
Стаменов.

Продължава разкри-
ването на нови  площад-
ки за игра в детските
заведения в района. Две
бяха открити в  ДГ

„Майчина грижа“. Об-
новена е площадката в
двора на детска градина
„Каменица“.

Обновена е спортна-
та площадка  улица
„Марин Дринов“.
Ремонтирана е оградата
на съоръжението, което
гарантира по-голямо
удобство и безопасност
за спортуващите граж-
дани.

Кметът на „Западен“
Димитър Колев беше
домакин на презента-
ция  на виртуална  плат-
форма за обучение по
безопасност на движе-
нието по пътищата "На
улицата"  пред учители
и възпитатели от дет-
ските градини в
Пловдив. Платформата
е разработена да обучи

децата как да се при-
движват безопасно по
улиците.

„На улицата" създава
имитация на реална
среда, в която децата
лесно усвояват прави-
лата за движение.
Платформата е разрабо-
тена в 10 нива на труд-
ност с версии за пеше-
ходци и за велосипеди-

сти. 
Район „Западен“

обяви конкурс за най-
добра снимка на тема
„В града без кола“,
който ще продължи до
22 октомври. 

Всеки участник
може да се представи
само с една снимка.
Победителят ще получи
велосипед.

„Централен“ достъпен 
за хора с увреждания

„Западен“ представи платформа
за безопасно движение на децата

„Умно придвижване, 
силна икономика“ в „Южен”

Четири нови пло-
щадки за игра бяха
открити в детска гради-
на „Захарно петле" в

„Северен“. Нова придо-
бивка е и площадката за
обучения по безопас-
ност на движението.

Изграждането на нови-
те детски площадки е
съфинансирано 70 про-
цента от Община
Пловдив.

В „Северен“ при-
ключи и ремонтът на
тротоара на ул.
"Белград" №21 в
"Кършиака", съобщи
райкметът  Ральо Ралев.
Антипаркинг елементи
ще пазят новата придо-
бивка от разбиване.

Стартираха и
ремонтни дейности на
осветителната инстала-
ция в подлеза на
бул.”България” до
хотел „Санкт Петер-
бург”.  Ремонтните дей-
ности ще включат мон-
таж на нова електриче-
ска инсталация. Тава-
нът на подлеза е бояди-
сан, съоръжението е
почистено.

Нови площадки за игра
и тротоари в „Северен“

Децата от „Каменица“ се радват на обновената  площадка в двора на градината

В „Тракия“ за поредна година се проведе 
екологичната инициатива „Моят зелен град“

Ральо Ралев откри четири нови площадки 
в „Захарно петле“ 



- Господин Чунчу-
ков, как се управлява един
екзотичен квартал,
какъвто е "Столипино-
во"? 

- В никакъв случай
не е лесно. Дори бих
казал, че това е един от
най-трудните квартали в
Пловдив. В никакъв слу-
чай обаче не искам да
кажа, че хората тук са
лоши. Но повечето от тях
са с ниско образование и
това създава проблеми.
Така например те не са
наясно със законовите раз-
поредби, които трябва да
се спазват. Често се сре-
щам с хора, които искат да
развиват търговска дей-
ност или неща в сферата
на услугите, но не знаят
как това трябва да става по
правилата. 

- Би трябвало при
по-младите, които са
ходили сериозно на учи-
лище, тези проблеми да
са по-малко? 

- Така е. Особено бързо
се разбирам с онези, които
са били на работа в
Европа. Самите те ме
убеждават, че желанието
им е да живеят и работят
тук както е в Германия или
Франция. Дори се дразнят
от нередностите, които
виждат. Тези младежи ме
карат да бъда оптимист, но
за съжаление трябва да
минат доста години, дока-
то се завърти колелото на
пълни обороти. 

- Очевидно е, че уси-
лията за една бъдеща
промяна трябва да се
насочат в образование-

то, която да започне в
най-ранна възраст? 

- Да, затова работим
сериозно именно в тази
посока. В началните  учи-
лища се изнасят лекции на
различна тематика. Така
например интерес сред
децата предизвикват раз-
говорите за чистотата,
Показват им се снимки от
другите пловдивски квар-
тали и децата правят
сравнение как е в
"Столипиново" и как е в
другите райони на
Пловдив. 

- Спечелихте европей-
ски проект за почти
половин милион лева за
обогатяване на учебната
среда. Какво представля-
ва този проект? 

- Това е един сериозен
успех. А парите не са
малко. В надпреварата
участваха администрации

от всички краища на
България. МОН одобри
100 проекта, а ние се кла-
сирахме на 8-о място.
Подписахме договор с
МОН. Средствата са целе-
ви и нямаме право да ги
ползваме за друго освен за
образователна цел. В този
проект има много дейно-
сти, които ще развиваме.

Това е изучаването на
български език, снабдява-
нето на децата с нужните
съвременни пособия с
образователна цел, ще се
организират посещения на
кино, театър и много
други мероприятия. 

- Имате ли проблеми
с приема в детските гра-
дини и ясли? 

- Не, такъв проблем не
съществува. Има известно
забавяне единствено при
тези семейства, които
искат децата им да ходят
до по-близката градина,
но това е временна ситуа-
ция. Тази есен ще открием
новата детска градина
"Чайка". Това е нещо,
което ми тежи, защото
остана от миналия мандат.
Градината ще има 8 групи,
ще разполага с плувен
басейн. Просто това ще

бъде един детски бисер.
Интересното е, че про-
ектът не е стандартен, а е
за конкретното място. 

-  Как стои въпросът
с незаконното строи-
телство? 

- Изключително тежък
проблем, който не може да
се реши от кметството.
Бутането е лесно, но къде
ще отидат всичките онези
60 000 души. Това е лошо
наследство и проблемът
може да се реши само на
правителствено ниво.
Това, с което можем да
помогнем, е да ограничим
ново незаконно строител-

ство. 
- Ще премахвате ли

гаражите? 
- Налага се. Вижте,

проблемът с паркоместата
е много сериозен.

Смятаме да бъдат премах-
нати около 70 гаража,
които веднага ще освобо-
дят поне 120 паркоместа,
Повечето хора подкрепят
тези наши намерения. 

- Справяте ли се в
борбата с противо-
обществените прояви? 

- Работим много
добре с районното
управление на МВР.
Освен това сме създали
постоянна комисия в
кметството, в която има
сериозни специалисти,
като психолози, психиат-
ри, педагози. Провеж-
даме срещи с родители-
те, организираме беседи,
които имат своето поло-
жително въздействие. 

- Спортувате ли
сериозно в района? 

- И то много сериоз-
но.Всяка година органи-
зираме футболен турнир,
в който участват 10 отбо-
ра. В основно училище
"Пенчо Славейков" има
футболно игрище с изку-
ствена трева и осветле-
ние. Имаме 5 фитнеса на
открито, разполагаме с
много добри условия за
спортуване в "Източен". 

-  Как стоят неща-
та с инфраструктура-
та?

- Справяме се.
Чувства се помощта на
кмета Иван Тотев в тази
важна дейност. Може да
се каже, че 100% тротоа-
рите в кварталите
"Каменица" и "Чайка" са
обновени, улиците са
преасфалтирани. До
няколко години ще пре-
асфалтираме и "Столи-
пиново". А осветлението
в целия район работи
99%. Удължаването на
"Богомил" ще стигне до
МЕТРО, а връзката от
"Скобелева майка" до
Водната палата ще мине
през "Удроу Уилсън",
"Бъндерица" и "Крайна".
Озеленяването също
върви ударно. Всяка
година залесяваме над
100 дървета. Хубаво е, че
хората от квартала започ-
наха да се грижат за тях. 
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Най-новата детска
градина в Пловдив -
„Чайка” в район „Из-
точен”, се очаква да
бъде завършена пред-
срочно. Тя ще отвори
врати за 200 деца в
осем групи

Модерната кръгла

форма на сградата е
свързана с изискването
на общината да бъде
запазена зеленината и
дърветата в двора,
които са част от парк
„Чайка“. Градина ще е
една от най-зелените в
града.

Всяка от 8-те детски
групи е с отделна дет-
ска площадка с модер-
ни уреди. Градината
има плувен басейн и
физкултурен салон.

„Чайка“ изцяло заме-
ства компрометираната
бивша детска градина
на същото място.
Модерната сграда запа-
зва красивия зелен
двор и решава пробле-
ма с подблоковите
групи в микрорайона.

„Чайка“ се превръща
в бижу за 200 деца

„Източен“ приключи
строителството на нови
тротоари на улица „Про-
хлада“. 

Облагородено е  и
цялото пространство око-
ло спирката на бул. „Ца-
риградско шосе“ пред
Специализираното учи-
лище за деца с увреден
слух „Проф. д-р Ст. Бе-

линов“.
По-рано бе подменено

и осветлението по ул.
„Просвета“. Изграждат се
нови тротоари  и в квар-
тал „Изгрев“

„Строителната про-
грама на района за годи-
ната приключва успеш-
но“, коментира Николай
Чунчуков.

Строителната програма 
приключва успешно

Новата детска градина „Чайка”
ще  е истински бисер

септември 2016 г.

Николай Чунчуков:

„Ул. Прохлада“ е с нов тротоар

Николай Чунчуков започва работа в админист-
рацията в "Източен" като заместник-кмет. След
като Петър Петров става депутат, той влиза в кмет-
ския кабинет, макар и към края на миналия мандат.
След местните избори през октомври 2015 г.

Чунчуков пое делата в района в свои ръце. 49-
годишният кмет е завършил Аграрния университет
в Пловдив, бил е 15 години ръководител админи-
стративно-стопанска дейност в компания с близо
4000 души. 

Кметът Иван Тотев и Николай Чунчуков
инспектират строителството на ДГ „Чайка“

За всяка група в прекрасния 
двор има площадка

Администрацията
на район „Източен”
ще има нов дом,
който ще е по-удо-
бен за посетители-
те.

"Кметството ще се
превърне в модерна
административна
сграда, където граж-
даните ще бъдат
обслужвани по най-
съвременните изиск-
вания.На първия
етаж ще се извър-
шват услугите, ще се

плащат данъците и
таксите", обясни Ни-
колай Чунчуков. 

„Източен“ влиза
в ново кметство

Залесяването в района 
върви ударно

Футболните турнири в „Източен“ станаха традиция
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Над 40 000 посе-
тители от цялата страна
изпъстриха града под
тепетата и се потопиха
в културната карта на
НОЩ/Пловдив, която
тази година предложи
над 140 събития на
повече от 70 локации.

С 5 основни напра-
вления  програми - „Му-
зеи и галерии“,

„Култура и клуб“, „Град
и публични простран-
ства“ , „Малката нощ“ и
новата програма „От-
ворени изкуства“, фес-
тивалът даде свободата
на всеки да избере и
планира своята НОЩ
според собствените си
интереси. 

НОЩ-та предложи
повече от 100 проекта и

всеки от гостите усети
своята НОЩ, която вече
12 години  съживява и
културния живот  в
Пловдив.

Организатор на фес-
тивала е фондация „От-
ворени изкуства“ с
помощта на община
Пловдив и фондация
„Америка за Бъл-
гария“.

Най-дългата културна 
НОЩ събра 40 000

20
в ъ л н у в а щ и
спектакли, три
от които пре-

миерни, и повече от 10
съпътстващи събития -
концерти, уъркшоп,
представяне на книги,
изложби, улични пред-
ставления. Така юби-
лейното 20-о издание на
театралния фестивал
„Сцена на кръстопът”
се превърна в истински
празник за почитатели-
те на Мелпомена.

„Представяте ли си
Пловдив без „Сцена на
кръстопът“, попита
риторично на открива-
нето на форума дирек-
торът на Драматичния
театър Кръстьо Кръстев
и се върна в годините
назад, за да припомни
хората, поставили нача-

лото.
Кметът Иван Тотев

също бе емоционален и
освен радостта, че
фестивалът се завръща
в родния си дом, при-
помни, че и кметовете

на Пловдив имат при-
нос „Сцената” да стигне
двадесетото си издание.

„Пожарът преди три
години доказа, че няма
събития, които да осуе-
тят фестивала. Той е
жив и ще продължи да
живее вероятно и след
нас”, каза Тотев. 

Публиката бе привет-
ствана и от министъра
на културата Вежди
Рашидов.

Всички събития,
подчинени на мотото
"Театърът: Безкрая",
преминаха при огромен
зрителски интерес. За
поредна година фести-
валът затвърди пози-
циите си на едно от най-
значимите и ярки съби-
тия в сферата на култу-
рата, важна част от
календара на културни-
те прояви на Община

Пловдив.
В афиша на двусед-

мичния театрален мара-
тон бяха включени  най-
добрите представления,
отличени с „Икар“ и

„Аскеер“, както и преми-
ерните заглавия на най-
авторитетните българ-
ски трупи. 

Юбилейната програ-
ма бе и със силно меж-

дународно участие.
В съпътстващата

прояви имаше кръгли
маси, изложби, предста-
вяне на книги и концер-
ти. 

Представяте ли си Пловдив
без „Сцена на кръстопът“ ? 

септември 2016 г.

Повече от 60 събития
и атракции обедини
афишът за празниците
на Стария град. Съби-
тието  показа корените
на Старинен Пловдив,
занаятите, хората,
възродили резервата,
чрез разказани и доку--
ментирани истории.  

Десетки малки,
големи и още по-големи
момичета се включиха в
супер атрактивното
състезание, което се
провежда за първи път –
„С менци за вода”.
Нарамили кобилица с
пълни менци в гра-
динката до Джумая
джамия, участничките
трябваше да прескачат
препятствия за време,
без да излеят нито
капка, а допълнителни
точки им носеха спо-
лучливите попадения на
топка в кош.  

Антовата къща, коя-
то беше ползвана при
специален режим дълги
години, отвори врати за
всички. Стотици раз-
гледаха красивата сгра-
да между Ламартин и
Античния театър, която
вече е общинска собст-
веност, след като Ми-
нистерски съвет я
прехвърли на община
Пловдив. 

Стартът на пореди-
цата събития бе даден
на Античния театър. За
радост на публиката
древната сцена бе
разтърсена от север-
няшките хора на ан-
самбъл „Плевен”, гай-
дите на ансамбъл
„Родопа” огласиха окол-
ностите, а финала пос-
тавиха домакините от
ансамбъл „Тракия”.

Първите фотографии
на Старинен Пловдив
бяха показани в ма-

щабна изложба на
открито на Римския ста-
дион. Три експозиции с
българските икони,
манастири и арменските
църковни светини пък
бяха подредени в Дан-
човата къща.

Есенният панаир на
занаятите също мина
под знака на празниците
на Стария град. 50
български майстори и
гости от Сърбия пред-

ставят 20 различни за-
наяти на бившата Узун
чаршия.  След пле-
нерите по ковано
желязо, плъсти и
дърворезба, на есенното
издание бе органи-
зирано състезание по
грънчарство, на което
майстори от страната
мериха умения в про-
дължение на четири дни
пред погледа на ми-
нувачите.

Старинен Пловдив 
разкри корените си

Отново интригуваща!

Словото на Стефан Данаилов на финала на „Сцена“-та насълзи пловдивчани
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