
Шедьовърът  
Голяма базилика -
достоен за ЮНЕСКО

Здравейте!
Здравейте!

Заедно с моя екип започваме
втория управленски мандат.

Това ще са години на рас-
теж и надграждане. 

Имаме готовност да разви-
ваме града и да го подготвим
за следващите 20 години.

Стремежът ни е Пловдив да
има нов централен площад, а
коритото на Марица да се пре-
върне в зона за спорт и отдих.

През 2016 година предстои откриването на но-
вата зоологическа градина - най-модерната в Бъл-
гария.

Започваме реконструкцията и изграждането на
четири възлови булеварда - "Коматевско шосе",
"Руски", "Васил Априлов", "Северен".

След "Капана" идва ред на "Тютюневия град" да
се превърне в пространство за култура.

Ще отстояваме всеки проект, който е важен за
града.

След четири години ще се гордеем със своя
Пловдив - Европейска столица на културата.

Пловдив в
следващите
четири 
години - 
растеж!

Пловдив с
пилотен 
проект
„Иновативни
училища“
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Кметът Иван Тотев
обяви намаляването на
някои от местните данъци
и такси през 2016 година.

Понижението засяга
определени видове мотор-
ни превозни средства.
Точните разчети за това с
колко процента ще е на-
малението ще станат ясни
през декември.

Над 120 хиляди мо-
торни превозни средства,
регистрирани в Пловдив,
ще плащат по-ниски данъ-
ци догодина. Намаление-
то ще засегне трите най-

разпространени класове
автомобили.

Непроменени ще оста-
нат данъците за високия
клас автомобили, както и
на около 4 хиляди от най-
ниския клас, които и сега
са с минимална ставка.
Намалени ще бъдат и да-
нъците за товарните авто-
мобили.Експертите пра-
вят изчисления за камио-
ните, чийто брой в Плов-
див през последните три
години се е увеличава.
Разчети се правят и за мо-
тоциклетите. 

Пада данъкът 
за 120 000 коли

"Разкриването на ця-
лостната красота
на Голямата ран-

нохристиянската базилика
и кандидатстването с този
обект в организацията за
световно културно и исто-
рическо наследство -
ЮНЕСКО, е основният
приоритет на Община
Пловдив за 2019 година",
заяви кметът Иван Тотев

на откриването на VII-та
Международна среща за
туризъм.

Съвместно с Регионал-
ния археологически музей
предстоят разкопки в целия
обем на този шедьовър.
"Ако успеем да реализира-
ме потенциала на този
обект, това ще бъде голя-
мата ни награда за 2019 го-
дина", посочи Иван Тотев.

Община Пловдив ще се
ангажира и финансово за
разкриването на базилика-
та, която реализираме в
партньорство с фондация
"Америка на България".
Стойността на обекта е 5
милиона лева, като новите
разходи по разширението
му ще бъдат поделени с
фондацията. Налага се и но-
ва организация на движение-

то за разкриване на целия
обект.

"Това е един от най-ка-
чествените обекти - с огро-
мен брой запазени мозайки,
който няма друг аналог не
само в България.Имаме ис-
торическото задължение
пред поколенията обектът да
бъде разкрит на 100 % пред
посетителите", категоричен
е кметът Иван Тотев.

Рокаджии, 
Пловдив е ваш!

Младежкият
център отвори
- продукт с 
ново качество 
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16 български винарски
изби вече са заявили учас-
тие в конкурсната програма
на най-престижния винен
конкурс в Европа. Concours
Mondial de Bruxelles ще се
проведе от 28 април до 1
май 2016 г. в Пловдив. Над
320 професионални съдии
(енолози, сомелиери, вине-
ни журналисти, купувачи и
вносители на вино) от 52 на-
ционалности ще дегустират
и оценяват над 9000 вина от
55 държави. Избите , които
вече са потвърдили участие,
са: Катаржина, Едоардо
Миролио, Беса Валей, Вин-
завод Асеновград, Винпром
Пещера, Братя Минкови,
Бургозоне . Пет от тях са от
пловдивския регион.

Основната програма на
конкурса в Пловдив включ-
ва професионални дегуста-
ции, а съпътстващата
включва тематични рабо-
тилници и посещения на ви-
нарски изби и лозя в Плов-

див и останалата част на
страната, както и на култур-
но-исторически и археоло-
гически забележителности в
града на тепетата.

"До провеждането на
конкурса ред събития ще
поставят Пловдив на све-
товната винена карта", ко-
ментират от "Пробежекс" ,
официалният партньор на
Concours Mondial de
Bruxelles в България. "До-
макинството ни е огромен
успех. На Concours Mondial
de Bruxelles професиона-
листи от цял свят ще се за-
познаят с качествени бъл-
гарски вина, както и с Плов-
див", допълват от там.

Concours Mondial de
Bruxelles има над 20-годиш-
на история. Всяка година се
провежда в различна държа-
ва. България е предпочете-
на за домакин в надпревара
с известни винарски страни.
Пловдив е избран като цен-
тър на един от най-важните

лозаро-винарски райони в
България - Тракийската ни-
зина, където вино се произ-
вежда повече от 9000 годи-
ни.

През 2015 г. в конкурс-
ната програма на Concours
Mondial de Bruxelles се
включиха рекорден брой
български винопроизводи-
тели. 18 от тях грабнаха об-
що 37 медала (голям зла-
тен, 14 златни и 22 сребър-
ни).

"42% от участвалите
през 2015 г. в конкурса про-
би от България са спечели-
ли отличия", коментират от
"Пробежекс" и допълват, че
очакват броят на български-
те винарски изби, които ще
участват в надпреварата
през 2016 г., да надхвърли
20.

23-тото издание на
Concours Mondial de
Bruxelles в Пловдив се орга-
низира от Probegex в сът-
рудничество с община
Пловдив, Министерство на
туризма, Министерство на
земеделието и храните и
Нациионалната лозаро-ви-
нарска камара. Concours
Mondial de Bruxelles е най-
престижният независим ви-
нен конкурс в света, единст-
веният пътуващ конкурс в
Европа и единственият
международен конкурс, в
който се прави допълнител-
на проверка на наградените
вина, за да се гарантира пос-
ледователност при качест-
вото. Сред градовете-дома-
кини на Concours Mondial
досега са били Лисабон,
Маастрихт, Валенсия, Па-
лермо, Люксембург, Гима-
раеш, Братислава, Йезоло.

Пловдив е световна 
столица на виното

ноември 2015 г. ПРОЕКТИ

Осем пилотни учи-
лища стартираха
мащабен проект за

промяна на модела на
обучение с цел повишава-
не на качеството. Проек-
тът "Иновативни учили-
ща", който ще продължи
5 години, се реализира от
Община Пловдив и фон-
дация "Световен образо-
вателен форум Бълга-
рия". На първия етап
програмата ще обхване
около 10 000 деца, като
предвижда организиране
по нов начин на обучени-
ето и учебната среда.
Целта на прилаганите но-
ваторски практики е
всички деца да бъдат ак-

тивни и въвлечени в
учебния процес, за да се
повиши мотивацията им,
да се развият техните
умения за анализ, презен-
тиране, позитивно общу-
ване, работа в група.

Директорите на пи-
лотните осем учебни за-
ведения - ОУ "Райна Кня-
гиня", ОУ "Яне Санданс-
ки", ОУ "Алеко Констан-
тинов",  СОУ "Патриарх
Евтимий", ОУ "Кочо Чес-

теменски", ОУ "Йордан
Йовков", ОУ "Елин Пе-
лин", НУ "П.Р.Славей-
ков" вече преминаха обу-
чение. Квалификационни
семинари се проведоха и
за близо 100 преподава-
тели от тези училища, за
да могат да разработват и
въвеждат иновативните
методи на програмата.
Златни правила, похвати
за стимулиране, езикът
като инструмент, как да

постигнем напредък, че-
тирите аспекта на силния
ученик, какъв е успешни-
ят учител бяха част от те-
мите за директорите.
Учителите получиха кон-
кретни практически насо-
ки как да работят инова-
тивно и заедно с това да
постигат държавните об-
разователни изисквания,
намалявайки степента на
тревожност у децата. Как
да използват проектно-

ориентиран подход и да
създават условия за рабо-
та в екип, как да използ-
ват съвременни техноло-
гии във всяка класна
стая, научиха още учите-
лите.

Сред акцентите в обу-
чението е интегрирането
на учениците, подкрепата
на различните таланти и
превенция на агресивните
прояви. Целта е да се по-
добри качеството на об-

разователния процес, ка-
то за основа ще се полз-
ват утвърдени британски
образователни модели. 

Проектът е отворен и
към всички останали учи-
лища. Община Пловдив
се надява в петгодишната
рамка на проекта да подк-
репи въвеждането на ино-
вативните практики в ми-
нимум 60% от общински-
те училища, каза зам.-
кметът Стефан Стоянов.

Пловдив с пилотен проект

Общината дава рамо 
на просветната реформа

„Иновативни училища“
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Професионалното об-
разование е изключително
важно за Пловдив, затова
градът на тепетата подк-
репя идеята на министър
Тодор Танев за интегрални
колежи. Преди два месеца
общината инициира среща
с бизнеса именно с идеята
образованието и инвести-
торите да доближат пози-
циите си с цел обезпечава-
нето с кадри.

Това каза кметът Иван
Тотев на общественото
обсъждане на стандартите
за новия закон за предучи-
лищното и училищното
образование, на който се

събраха експерти от
МОН, Регионалния инс-
пекторат по образование-
то, директори и учители.
Въпреки че има толкова
дебати и критики, не бива
да се отказваме от рефор-
мите. Ако си спомняте,
навремето имаше съпро-
тива и срещу делегирани-
те бюджети за детските
градини, но сега всички са
доволни, каза още Тотев.

Автономията на учи-
лищата е един от акценти-
те в новия закон за учи-
лищното и предучилищно-
то образование. Ролята на
директора като образова-

телен лидер, а на учителя
като мениджър на класа
ще ги намерите в училищ-
ните планове и програми,
каза зам.-министърът на
образованието Ваня Каст-
рева. Децентрализацията
ще даде възможност на
кметовете и началниците
на Регионалните управле-
ния на образованието, в
партньорство с бизнеса, да
формират регионални по-
литики. Автономията ще
има много измерения и
тук е мястото на инова-
тивните училища, какъвто
проект вече има в Плов-
див.



Каварна вече не е
рокстолицата на
България, но пък с

товазвание може да се
окичи Пловдив. Кметът
Иван Тотев обяви, че от-
мененият новогодишен
концерт на ЙорнЛанде и
"Кикимора" се мести под
тепетата. Пловдив ще
посрещне 2016-та в ком-
панията на култовия во-
кал и бандата на Николо
Коцев на Централния
площад. "Рокаджии от
всички страни, обединете
се в Пловдив!", призова
бившият вече кмет Цонко
Цонев, който превърна
малкото морско градче в
рок-столица.  

Николо Коцев обяви,

че заедно с "Кикимора"
ще излязат на сцената в
празничната вечер в 22
часа, а час по-късно към
тях ще се присъедини и
ЙорнЛанде.  Репертоарът
включва от класиките на
"Пърпъл", "Рейнбоу",
"Уайтснейк" и"AC/DC",
до техните авторски пес-
ни. 

В полунощ на праз-
ничната сцена на площад
"Централен" ще излязат
изпълнителите от ансам-
бъл "Тракия", които ще
поведат кръшното бъл-
гарско хоро. В първите
часове на новата 2016-та
година пловдивчани и
гостите на града ще праз-
нуват заедно с друг хитов

изпълнител - Любо Ки-
ров и водещи диджеи. 

"С новите възможнос-
ти на Пловдив тази годи-
на ще е по-различна. Уве-
личаваме празничните
градски зони с арт квар-
тала "Капана". Там също
предстоят коледни база-
ри, сред които и традици-
онният фермерски пазар.
Няколко дни преди и след
Нова година се предвиж-
дат различни събития,
които да покажат на
всички гости на Пловдив,
които са предпочели да
посрещнат 2016-а тук, в
нашия жив град", посочи
кметът инж. Иван Тотев.

ноември 2015 г. ПРИКАЗКА ЗА ПЛОВДИВ

Рокаджии, 
Пловдив е ваш!

За първите девет месеца
на годината реализираните
нощувки и броят на посети-
телите  в Пловдив за перио-
да януари-септември беле-
жат устойчив ръст по всич-
ки показатели, показва док-
лад на Националния статис-
тически институт. Броят на
туристите, посетили Плов-
див е увеличен с 6%, спрямо
този период от миналата го-
дина, а увеличението само
на чужденците е 12,82%.

Броят на нощувките в
града за деветмесечието на
2015 година е нараснал с
8,34%, спрямо същия пери-
од за 2014-а., като ръстът
им за чуждестранните ту-
ристи е увеличен с над 14%.
Тенденцията градът ни да
става все по-популярна дес-
тинация се подчертава и от
факта, че приходите от но-
щувки от чужденци за пери-
ода е нараснал с над 10 на
сто.

Анализът показва, че по-
ложителната тенденция за
Пловдив продължава. Това
е резултат от успешното по-
пуляризиране на града като
водеща дестинация за кул-

турен, исторически и съби-
тиен туризъм. Очакванията
са, през следващите 5 годи-
ни туристическият поток да
се увеличи между два и три
пъти.

В същото време за сед-
ми път в Пловдив се срещ-
наха  представители на ту-
ристическия бранш  от 90
компании и над 17 държави.
Важен акцент в програмата
беше презентацията на  най-
новите туристически обек-
ти, атракции и подобрения
на инфраструктурата в
Пловдив - многофункцио-
налната спортна зала "Ко-
лодрума", арт - квартал "Ка-
пана", "Пеещите фонтани",
Природо-научния музей, с
първия в страната планета-
риум с 3D. 

"Идеята на община
Пловдив за такъв формат,
фокусиран върху бизнеса,
излизащ от концепцията на
традиционната туристичес-
ка борса е много добър и ра-
ботещ. Резултатите са вече
налице. За първи път имаме
толкова мащабно присъст-
вие на туристи от Азия. Ко-
гато стартирахме първата
Международна среща през

2012 г, групите от Япония и
Китай бяха между 5 и 7. От-
тогава, броят на туристите
прогресивно расте и към
момента имаме около 100
групи. Наблюдава се заси-
лен интерес и от държави,
които не са идвали преди
това", каза кметът на Плов-
див Иван Тотев. За първи
път в в Международна сре-
ща за туризъм в Пловдив
взеха участие представите-
ли от Швейцария, Австрия,
Малта, Словакия, САЩ и
Черна Гора. Продължава
интересът от страна на Ве-
ликобритания, Германия,
Италия, Мароко и от съсед-
ните - Турция, Гърция, Ма-
кедония, Румъния, Сърбия,
както и Мароко. Представи-
телите на туристическия
бранш  от цял свят признаха
напредъка на Пловдив като
привлекателна  дестинация  

Участниците в Между-
народната туристическа
среща посетиха и седмото
издание  на едно от най-ма-
совите и важни събития за
винен туризъм в страната -
фестивалът "Дефиле на
младото вино" в Стария
град. 

Туризмът - запазена 
марка на града,
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Статия за предимства-
та на "Евро-китайската
зона за икономическо
развитие, част от Тракия
икономическа зона /, пуб-
ликува "Шенджен
Дейли", вестникът на
побратимения на Плов-
див 15-милионен Шен-
джен.Изданието посочва,
че България е вратата
към Европа по древния
Път на коприната, чиято
осъвременена версия
"One Belt, One Road" е
стратегията за развитие
на китайското правителс-
тво.

За да се подпомогне
реализацията на "One
Belt, One Road" е създа-
дена специална изложбе-
на зона на 17-ия Chinese
International Hi-Tech
Fair,който се проведе в
Шенджен. Именно в тази
зона Българо-китайската
асоциация за бизнес раз-

витие  презентира пре-
димствата на България и
Пловдив като инвестици-
онна дестинация. 

Като член на ЕС и НА-
ТО, България географски
е най-първата европейска
страна, чрез която древ-
ният Път на коприната
достига Европа, пише из-
данието. "Евро-китайска-
та зона за икономическо
развитие" се намира в ра-
йона на Пловдив - най-
старият жив град в Евро-
па и вторият по големина
в България. ЕКЗИР със
своето силно стратеги-
ческо местоположение се
превръща в икономичес-
ко предмостие между Ки-
тай и европейските стра-
ни, посочва вестникът.

Публикацията в
"Шенджен Дейли" се осъ-
ществи с помощта на
офиса на община Плов-
див в Шенджен. 

Китайците забелязали, че 
Пловдив е мостът им към Европа

6% повече гости спрямо деветмесечието
на миналата година

туроператорите очаровани 
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Пловдив излезе от
дългогодишната ле-
таргия и за него ве-

че се говори с уважение.
Промяната е осезаема
във всички сфери на об-
ществения живот в града.
Тя се усеща в самочувст-
вието на хората от пос-
тигнатите резултати. Из-
разяват се в наградите,
които градът спечели по
време на първия мандат -
европейска столица на
културата, европейски
град на спорта, бизнесг-
рад на годината, най-со-
циален град.

През 2011 г. Пловдив
изпитваше нужда от про-
мяна. Трябваха ни 12 ме-
сеца, за да подготвим
града за растеж. Проме-
нихме нормативни доку-
менти, внесохме нова фи-
лософия в управлението
на общината, на култура-
та. Създадохме проектна
готовност, за да старти-
раме изпълнението на го-
лемите обекти, които се
случиха. Твърдя, че об-
щината е в много добра
кондиция за следващите
4 години.

Започва вторият ман-
дат. Това ще е мандат на
растежа. Имаме проект-
ната готовност  да разви-
ваме града и да го под-
готвим за следващите 20

години.  След този ман-
дат, каквото и да се слу-
чи, градът не може да се
отклони от зададената
посока - на растеж.

След четири години с
Пловдив ще  гордее цяла
България - Европейска
столица на културата. В
следващия мандат ще
работим за това Пловдив
да има нов централен

площад, а коритото на
река Марица да се
превърне в зона за спорт
и отдих.

Направихме най-го-
лямата трансформация с
квартал "Капана", като го
превърнахме в зона за
творчески индустрии.
Сега на ход е реали-
зацията на "Тютюневия
град" - емблематичните

складове да станат про-
странства за култура.

Имаме проекти за нови
мостове, надлези, които
ще променят инфраструк-
турата. 

Започваме реализа-
цията на 4 възлови буле-
варда с общия проект с
Европейската банка за
възстановяване и развитие
за 30 милиона лева.

Пловдив в следващите

Мандатът през 2015 година
На 15 септември

започна строителст-
вото на новата сгра-
да на ЦДГ "Чайка".
Уникалната детска
градина ще е не са-
мо модерна и кра-
сива, но и функцио-
нална с голяма
площ и много свет-
лина.  В сградата
ще има плувен ба-
сейн, физкултурни
салони и две кухни,
едната от които ще
е млечна  - предназ-
начена за най-мал-
ките жители на
Пловдив.

В ход е монтирането на електронни инфор-
мационни табла по 354 спирки, които ще по-
казват в реално време движението на градски-
те автобуси - номерата на маршрутните линии
и минутите, оставащи до пристигането им.  Те
са част от "Система за управление на градския
транспорт" по проект "Модернизация и разви-
тие на устойчив градски транспорт в град
Пловдив".

Над 1 млн. лв.
инвестира общи-
ната в пътната ин-
фраструктура в
квартал "Гагарин".
Всички улици и
м е ж д у б л о к о в и
пространства с
паркинги в карето
между бул. "Бълга-
рия" , бул. "Цар
Борис III Обеди-
нител", бул. "Ду-
нав" и ул. "Ограж-
ден" , които се
нуждаят от рекон-
струкция, ще бъ-
дат преасфалтира-
ни изцяло.  

Отвори врати новият Общностен център в
Пловдив. В комплекса на ул. "Вратцата" 4 вече
се помещава ОДЗ "Щастливо детство"  - детс-
ка градина  с 4 групи и ясли с 2 групи. На раз-
положение на майките от района е и млечна
кухня. В специализираните кабинети на Общ-
ностния център се предоставят безплатни
здравни консултации и подкрепа на родители
и деца с проблеми, ранна интервенция на де-
ца с увреждания.

Точно година след първата копка  бе откри-
та  новата ЦДГ "Мир", която тази година празну-
ва 50- годишен юбилей. Модерната двуетажна
сграда с разгърната площ 2257 кв. м приема
200 деца в 8 групи. Градината разполага с 4 дет-
ски площадки, закрит плувен басейн, физкулту-
рен салон и др.
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Трета част

Новият зоопарк ще бъде открит през май



От 16 години в града не
е строен нов булевард.
Последните два са от вре-
мето на Спас Гърневски -
бул. "Найчо Цанов" и про-
дължението на "Марица-
юг" към "Изгрев". След
това са правени реконст-
рукции, разширения, но из-
граждане на чисто нов, ка-
къвто ние започваме сега с
бул. "Северен", не е имало
отдавна. Той ще свърже
търговската зона на "Бре-
зовско шосе" с републи-
канския път I-8 и ще разто-
вари трафика през панаи-
ра. С общински средства
разширяваме бул. "Васил
Априлов" и изграждаме
ул. "Цветан Лазаров". Но
може би най-големият ни
проект през следващия
мандат е разширението на
"Голямоконарско шосе",
което свързва Пловдив с
магистрала "Тракия". За
него ще търсим и подкрепа
от държавата.

В първата година на но-
вия мандат собствените ни
приходи  ще са в същия
размер - 115 млн. лева, и
приблизително 108 млн.
лева от републиканския
бюджет за държавно деле-
гираните дейности.  Пре-
ходният остатък се очерта-
ва около 30 млн. лева.

Кандидатстваме за
държавно финансиране  на

бул. "В. Априлов". Надява-
ме се да получим средства
и за   ЦДГ "Чайка".  Дого-
дина основно ще се работи
по вътрешнокварталните
улици, защото бул. "Васил
Априлов" вече е в ремонт
и предстои да започнем го-
лемия проект, финансиран
от ЕБВР -  Коматевско
шосе, бул. "Руски", "Шес-
ти септември", "Северен".
Не можем да затваряме
други големи булеварди. 

Проектираме, но  за
2017 г.   реконструкцията
на ул. "Даме  Груев", ул.
"Гладстон" и "Любен Кара-
велов", на които ще се пре-
махва паваж.  Надявам се
още следващата година  да
започнем строежа на под-
лез "Модър - Царевец". То-
ва означава, че през про-
летта трябва да обявим
търг за изпълнител и през
август - септември да за-
почнем.  Ще възложим
препроектиране на подле-
за, като очакваме цената да
падне на 8 млн. лева. Про-
ектът включва и разшире-
нието на ул. "Царевец".
Спускането в подлеза за-
почва от бул. "Хаджи Ди-
митър", където също про-
ектираме премахване на
паваж.   През януари, след
като бъде избрана надзор-
на фирма, започва цялост-
ното премахване на паважа

на Коматевско шосе.  Па-
ралелно ще се работи на
бул. "Северен", чието изг-
раждане няма да пречи на
движението.    Бул. "Рус-
ки"  ще се ремонтира, след
като приключим с  "Васил
Априлов".

През май ще открием
зоологическата гради-
на.Преди това ще започ-
нем кампания за осиновя-
ване на животните - граж-
дани и фирми  да поемат
тяхното изхранване. 

И през новия мандат

ще се копае и ще се гради.
Трябва да има смисъл да
си кмет. Трябва да има
проекти и визия къде ще е
градът след 20 - 30 години.
Така управляваме с екипа
ми. Ще се боря за всеки
един проект, който е важен

за града. 
Никакво отстъпление,

каквата и съпротива да
има. Пловдив  трябва да
посрещне 2019 с изправена
глава и да е достоен  евро-
пейски център на култура-
та.

четири години - растеж!

Мандатът през 2015 година
Стартира реконст-

рукцията на бул. "Васил
Априлов". Освен под-
мяната на паважа с ас-
фалт, са предвидени
всички дейности за изг-
раждането на един из-
цяло обновен модерен
път. Предстои пълна ре-
хабилитация с подмяна
на три водопровода и
канализацията, изграж-
дане на дублираща ка-
нализация, ново освет-
ление, тротоари и пар-
коместа пред Медицин-
ския университет.  Про-
ектът включва и изграж-
дането на велоалеи. 

С реконструкцията на "Коматевско шосе"
стартира съвместният проект на Община
Пловдив и Европейската банка за възстановя-
ване и развитие. До края на годината се очак-
ва да започне реконструкцията на паважния
участък на бул. "Шести септември", а след това
- на бул. "Руски", както и изграждането на пър-
вия от 16 години насам съвсем нов пловдивс-
ки булевард "Северен" между моста на Адата и
"Брезовско шосе".

Уникален дигитален планетариум, морски и
сладководни аквариуми и терариум отворих а
врати в пловдивският природонаучен музей -
най-модерният в България. До средата на след-
ващата година се предвижда да бъде открита и
останалата част от експозицията.

Официално бе открит Младежкият  център
със спортен комплекс в парк "Отдих и култура".
Проектът е реализиран по Програма BG06 "Де-
ца и младежи в риск", финансирана по Финан-
сов механизъм на Европейското икономическо
пространство 2009-2014. Общата стойност е 2
900 000 лв.,  като безвъзмездната помощ е в
размер на 2 243 000 лв. По своя инициатива
Община Пловдив надгради проекта, като ин-
вестира  близо 1 780 000 лв. в изграждането на
спортния комплекс.
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Бившата Гарнизонна
фурна в Пловдив вече е
общинска собственост.
На практика бе изпъл-
нено взетото решение
№ 729 от 18.09.2015 г., с
което Министерският
съвет прехвърли безвъз-
мездно собствеността
на поземления имот, за-
едно с 9 сгради в него с
обща площ 7022 кв.м. и
данъчна оценка 2 609
893 лв. в полза на общи-
на Пловдив. Предвижда
се основната част от те-
рена да се превърне в
парк с  детска и спорт-
на площадки.

Така ще изглежда новият централен площад



Отвори врати едно ис-
тинско бижу  до Греб-
ния канал  - Младежки

център, реализиран по Прог-
рама BG06 "Деца и младежи
в риск", финансирана по Фи-
нансов механизъм на Евро-
пейското икономическо
пространство 2009-2014. Об-
щата стойност е 2 900 000
лв.,  като безвъзмездната по-
мощ е в размер на 2 243 000
лв.

Лентата прерязаха кме-
тът  Иван Тотев, министъ-
рът на младежта и спорта
Красен Кралев, посланикът
на Кралство Норвегия Гюру
Катарина Викьор, областни-
ят управител Здравко Ди-
митров и заместник-кметът
по спорт, младежки дейнос-
ти и социална политика Ге-
орги Титюков.

По своя инициатива об-
щина Пловдив реши да над-
гради проекта, като инвести-
ра  близо 1 780 000 лв. в из-
граждането на спортен ком-
плекс. Той се простира вър-
ху около 8 декара и включва
три футболни и две баскет-

болни игрища, комбинирано
игрище за волейбол и тенис
на корт, 4 тенис-маси и пис-
та за бягане.

Особено новаторско е
решението да се изградят
две съседни фитнес площад-
ки. Едната е за младежи, ко-
ито се стремят към спортно
майсторство, а другата - за
над 50-годишни пловдивча-
ни. Уредите за възрастни са
под тента, която да пази
спортистите от дъжд и слън-
це.

"Искахме така да впи-
шем Младежкия център в
градската структура, че да

обслужва интересите на по-
широка част от пловдивчани
и гостите на града. Сграда-
та, колкото и да е модерна и
с много функции, не ни бе-

ше достатъчна. Затова про-
менихме цялата зона наоко-
ло, за да стане това прекрас-
но място, което вече се посе-
щава от пловдивчани. Горде-

ем се, че стигнахме до мо-
мента да мислим интегрира-
но, по-широкомащабно, да
се опитваме да свързваме
много градски задачи в об-
що цяло, за да дават продукт
и качество, каквото очакват
нашите съграждани и отго-
варя на ХХI век", посочи
кметът на Пловдив  Иван
Тотев при откриването на
Младежкия център. "Общи-
на Пловдив подготвя добри
проекти и печели доверието
на международни партньо-
ри", допълни той.

В своето поздравление
министърът на младежка и
спорта Красен Кралев опре-
дели Младежкия център в
Пловдив като уникален и из-
рази увереността си, че той
успешно ще изпълни своето
предназначение.

Новоизградената трие-
тажна сграда на Младежкия
център разполага с модерна
база, която включва зали за
обучение,семинарна и кон-

ферентни зали, библиотека,
интернет клуб, зона за хра-
нене, медицински кабинет,
17 стаи с 41 места за наста-
няване, медицински център
и 6 съблекални, които да об-
служват спортната зона, с
които общината надгради
проекта. Тук ще се провеж-
дат обучения, ще се създа-
ват  програми за реинтегра-
ция на отпадащи от училище
младежи, ще има клубове по
интереси, свободен достъп до
интернет и медийно базирани
платформи, кръгли маси по
проблемите на младежите в
риск. Предвижда се гостуване
на младежи от други евро-
пейски страни, разказа замес-
тник-кметът Георги Титюков.

На територията на комп-
лекса бяха засадени над 100
дръвчета от различни видове.
В близост е и наскоро откри-
тата модерна детска площад-
ка, една от най-големите в
града, изградени са нови пар-
коместа.

"Прекрасният резултат ни
дава увереност да продължим
да изграждаме подобни спор-
тни комплекси, като вторият
ще направим още догодина в
зоната на "Колодрума", заяви
Тотев.Целта е през мандата
да бъдат изградени поне още
2-3 такива комплекса в раз-
лични части на града, които
да бъдат притегателно място
за пловдивчани да поддържат
физическа форма.
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Георги Маринов е но-
вият зам.-кмет " Общест-
вен ред и транспорт" в об-
щина Пловдив. Със струк-
турата, която се предвиж-
да да влезе в сила от 1
януари 2016 г., двата ре-
сора ще бъдат отделени,
като Георги Маринов ще
продължи да отговаря за
обществения ред и сигур-
ността.

"През миналия мандат

той бе сред експертите на
високи управленски пози-
ции в общината като на-
чалник-отдел "Обществен
ред и управление на кри-
зи" и е изключително за-
познат с оперативната ра-
бота. Самият Маринов е
добре познат сред компе-
тентните държавни инсти-
туции", посочи кметът
Иван Тотев.

Новият заместник-
кмет увери, че политиката
на Община Пловдив от
последните 4 години за
повишаване сигурността
на гражданите и гостите
на Пловдив ще продължи.

При официалното
представяне на новия си
заместник инж. Тотев бла-
годари за високия профе-
сионализъм и отличната
работа на досегашния ти-
туляр инж. Александър
Държиков, който  напусна
екипа на общината.

Големият транспортен
проект на Пловдив е пред
финала си. Ангажираните с
изпълнението му фирми и
предприятия преминават на
двусменен и трисменен ре-
жим на работа. "Планът е
до 15 декември да подадем
документи за Акт 15, което
означава приключване на
строително-монтажните ра-
боти, макар крайният срок
за изпълнение да е краят на
годината", коментира кме-
тът на Пловдив инж. Иван
Тотев.

Екипи на общинските
предприятия "Организация
и контрол на транспорта" и
"Жилфонд" също се включ-
ват в новия работен график,

като основната им задача е
грижата за монтиране на
новите знаци и режими на
кръстовищата. Съдействие
се очаква също от органите
на МВР.

"Тази седмица започва и
монтажът на електронните
табла по 354-те автобусни
спирки. Призоваваме граж-
даните да ги пазят от ван-
далски прояви, тъй като със
скорошното им пускане в
действие ще се постави но-
во начало в качеството на
предлаганата транспортна
услуга", заяви заместник-
кметът Георги Маринов.

За 1 април 2016 г. се
предвижда стартът на сис-
темата за електронно таксу-

ване в масовия градски
транспорт. В момента се
подготвя нормативната ба-
за, която да регулира начи-
на на работа на новата тран-
спортната система. Заедно с
консултантите по проекта
"Модернизация и развитие
на устойчив градски транс-
порт в град Пловдив" и за-
интересованите институции
активно се работи върху на-
редбата, която да унифици-
ра превозните документи -
билетите, смарт картите,
уточняват се отстъпките.
Подготвят се анекси към
договорите с превозвачите
за новите начини на плаща-
не.

Дейностите по компо-

нентите на транспортния
проект вървят в график и до
31 декември, когато е край-
ният срок за физическото
му изпълнение, ще бъдат
приключени, заяви ръково-
дителят на проекта Борис-
лав Кръстев.

Велоалеите са почти го-
тови, до края на октомври
се очаква да приключи
свързаната с тях хоризон-
тална и вертикална марки-
ровка. 600 светофара на по-
ловината от включените в
проекта 43 кръстовища вече
са подменени, монтирани са
10 контролера. Спирките са
подготвени за монтажа на
електронните табла, който
ще стане преди самото въ-
веждане на системата.
Очаква се доставката на
сървърите и видеостената
за Центъра за управление
на трафика, който се намира
в новата административна
сграда на бул. "Шести сеп-
тември".В момента се из-
вършва окончателното
окомплектоване на автобу-
сите с крайни устройства. 

"С транспортния проект
правим невероятна промяна
в обществения живот на
Пловдив. Тя е свързана с из-
цяло нова философия на уп-
равление на градския транс-
порт, пътуване по неговите
линии. Съчетано с изцяло
новата философия за пре-
минаване през кръстовища-
та и с велоалеите като въз-
можност за алтернативен
транспорт, такава промяна
в града не се е случвала",
коментира кметът Иван То-
тев.

Георги Маринов 
е новият зам.-кмет 

Финал на Транспортния проект - 
от април eлектронно таксуване 
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Младежкият център отвори
- продукт с ново качество 



С нови тротоари  стар-
тира още в първия ден на
новия мандат кметът на ра-
йон "Западен" Димитър Ко-
лев. От администрацията
работят по изцяло нов тро-
тоар на улица "Вечерница".

"През този мандат ще
наблегнем сериозно на пе-
шеходните настилки по
второстепенните улици.
Предвиждаме 50 процента
от собствените приходи за
2016-та година да бъдат за-
делени за ремонт на стари
и направа на нови тротоа-
ри", заяви районния кмет
Димитър Колев.Той при-
помни, че тази  година до
момента са ремонтирани
стари и изпълнени нови
тротоарни настилки на об-
ща площ от 2270 квадратни

метра.
Администрацията на

"Западен" предприе и
спешно кърпене на улици-
те.Запълнени са дупките по
улица "Царевец" и в района
на Гребната база.Собстве-
ността върху отсечката на
"Царевец" от Пещерско
шосе до булевард "Свобо-
да" наскоро бе прехвърле-
на от държавата на общи-
ната. Тя е възлова за плани-
раното в бъдеще отваряне
на "Модър - Царевец" и
последващото разширение
и свързване на улицата с
булевард "Свобода". 

Закъпрени са дупки и по
продължението на Шести
септември от Спортното
училище  до Пещерско шо-
се.
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Големите проекти в ра-
йон "Северен"в новия
мандат са изгражда-

нето на изцяло новия едно-
именен булевард на стой-
ност 9 млн. лв., както про-
ектиране и реконструкция
на "Марица-север", каза
райкметът Ральо Ралев.

В момента тече и ре-
монт на стадион Марица
на стойност 50 хиляди ле-
ва, 6 паркинга се преасфал-
тират и разширяват.

Ще се преасфалтират
изцяло улиците "Колю Фи-
чето", "Гонда вода", "Поп

Тодор Ефтимов", локално-
то платно на бул. "Бълга-
рия", ул. "Стефан и Обрей-
ко Обрейкови", където ще
има и  паркоместа за успо-
редно паркиране,  ул. "Ла-
дога". Навсякъде, където
тече преасфалтиране, ще
се правят и нови тротоари.

Ще бъдат подменени
тротоарните плочки на от-
критото пространство от 4
дка пред клиника Луксор,
където вече има изградени
детска и фитнес площадка
и площадка за кучета. Са-
мата детска площадка се

разширява двойно.
Предстои проектиране

за ул. "Полет", която е
връзката между Брезовско
и Карловско шосе затеж-
котоварния трафик. Там
реконструкцията ще е ця-
лостна, като включва и но-
во осветление.

В капиталовата програ-
ма влиза и реконструкция-
та на ул. "Огражден" в
участъка от бул. България
до училище "Н.Вапца-
ров".Цялостна реконст-
рукция е заложена и за
бул. "Васил Левски".

„Северен“ с два нови булеварда 

Детска градина "Вели-
мира"  реализира проект по
ПУДОС "Еко кът водни
приятели" на стойност 4800
лева. Аквариуми с многоб-
ройни рибки и костенурки
вече радват посетителите на
детското заведение. Новите
придобивки са разположени
във фоайето, а малчуганите
всекидневно се любуват на
водните обитатели и пола-
гат грижи за тях. 

"Изпълнението на про-
екта е много добро. Адми-
рации за директора и всички
служители на ЦДГ "Вели-
мира" за свършената рабо-

та", заяви кметът на район
"Тракия" Костадин Димит-
ров. Той подчерта, че само
четири детски градини от
Пловдив са спечелили про-
екти по ПУДОС, а от адми-
нистрацията на район "Тра-
кия" са помогнали при из-
готвянето на проект "Еко
кът водни приятели" .

Кметът на район "Тра-
кия" Костадин Димитров
сподели и задоволството си
от факта, че възпитаниците
на ЦДГ "Велимира" вече
интензивно ползват послед-
ната придобивка в детската
градина - плувния басейн. 

Строителните дейнос-
ти по изграждането на но-
вия парк на улица "Бого-
мил" напредват и място-
то, което преди два месе-
ца пустееше, вече е неуз-
наваемо. Кметът на "Из-
точен"  Николай Чунчу-
ков  задоволство от свър-

шеното - засадени са над
4000 нови храсти, 4000
сезонни цветя и 120 дър-
вета местни видове - ясен,
явор, дъб, чинар, бреза,
липа.

Оформени са алеите,
монтирано е парковото
осветление, пейките, чеш-
мата, детската площадка,
оформя се алпинеума и се
изгражда атрактивна бе-
седка за отдих.

Първата копка бе нап-
равена на 2 септември от
кмета Иван Тотев, а пар-
кът се изгражда на площ
от почти 7 декара с евро-
пейско финансиране по
Оперативна програма
"Регионално развитие.

"Продължаваме с реа-
лизирането на проектите в
район "Източен"", увери
районният кмет. Сред
приоритетите освен парка
и новата ЦДГ "Чайка", са
ремонти на вътрешнок-
варталните улици и тро-
тоари,  нови места за пар-
киране,  осветление, бла-
гоустройство на междуб-
локови пространства.

Осем третокурсници
редовно обучение от спе-
циалностите "Софтуерни
технологии и дизайн" и
"Бизнес информационни
технологии" на Факултета
по математика и информа-
тика към ПУ са вече на
стаж в администрацията на
пловдивския район
"Южен", съобщи новият
кмет  Борислав Инчев.

"Районното кметство
трябва да се отвори за
гражданите, бизнеса и
всички заинтересовани
страни. Стараем се тези

промени да започнат бук-
вално от първите дни. При-
ехме студентите-практи-
канти, защото смятам, че е
задължително да има мла-
ди образовани хора, които
да познават как работи ад-
министрацията и да придо-
бият интерес към процесите
и дейностите в нея, за да по-
желаят един ден да работят
реално за хората, а не прос-
то да бъдат чиновници", за-
яви Инчев.

В началото на мандата
си Борислав Инчев се зае и
със санитарна сеч по проте-

жение на цялата улица "Да-
ме Груев". В районната ад-
министрация има постъпи-
ли много сигнали за опасни
изсъхнали и падащи клони,
а преди време има и повре-
ден от дърво автомобил.
"Даме Груев" е оживена
улица, тук са съсредоточе-
ни много обекти на дребния
и средния бизнес, ежеднев-
но минават много хора и за
всички съществуваше реал-
на опасност от сериозен ин-
цидент, затова реагирахме
бързо, обясни Инчев.

Студенти на стаж в „Южен“

По разпореждане на
кмета на "Централен" Ге-
орги Стаменов бяха из-
вършени огледи на деко-
ративната дървесна рас-
тителност в дворовете на
детски градини, училища
и детски ясли .Комисията-
установи, че е необходи-
мо да бъдат оформени ко-
роните на дървета в 12 от
общо 33 заведения.

Районната админист-
рация започна и офанзива
за премахването на излез-
ли от употреба автомоби-
ли, чийто собственици на
са изпълнили поставените
предписания за техничес-
ка изправност.

От началото на 2015 г.

в "Централен" са издаде-
ни 120 броя предписания
към собственици на из-
лезли от употреба мотор-
ни превозни средства,
уточни районният кмет
Георги Стаменов. Той до-
пълни, че в  понеделник -
23.11.2015 г., също предс-
тои репатриране на стари
коли.

„Западен“ кърпи улиците ударно и прави тротоари„Източен“ продължава
с новия  парк и „Чайка“

Кът с водни приятели за
„Велимира“ в „Тракия“

В „Централен“ оглеждат
дърветата и трошките 
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Общината подготвя
процедурите за изг-
раждането на моде-

рен плувен комплекс
"Младост", съобщи кметът
на Пловдив Иван Тотев. Той
уточни, че новият покрит
басейн ще бъде с олим-
пийски размери 50 на 25
метра, 10 коридора, 30
клетки за събличане, с два
отделни входа - единият за
състезатели и треньори, а
вторият - за посетители.
Топла връзка ще има към
съществуващия басейн
"Младост" и към спортния

диспансер. Изискванията
към проектантите са сгра-
дата да е енергийно ефек-
тивна, като освен връзка с
ТЕЦ да има на покрива со-
ларни панели, които ще
използват слънчевата
енергия. Новата сграда ще
бъде с енергийно ефектив-
ни материали, така че да
се гарантират по-ниски ек-
сплоатационни разходи.

"С тази придобивка
Пловдив ще стане център
на много състезания и съ-
бития, свързани с плувни-
те спортове. Общината ще

осигури прекрасно място
както на всички спортис-
ти, така и на гражданите",
заяви  Иван Тотев. Той
обясни, че решението да
се построи този комплекс
е дошло след мащабната
реконструкция на басейн
"Младост" през 2012 -
2013 година. "Политиката
на общината повече плов-
дивчани да използват съо-
ръжението доведе до това,
че през последните години
басейнът работи на пълен
капацитет. През тази годи-
на заделихме в общинския

бюджет 150 хиляди лева
за проектиране на съвсем
ново съоръжение, което
ще превърне басейн "Мла-
дост" в модерен плувен
комплекс от няколко ба-
сейна и спортен диспан-
сер", уточни Иван Тотев.

Вече са монтирани со-
ларни панели. Новата инс-
талация работи  успешно и
водата в душовете вече се
загрява икономично и еко-
логично от слънцето. Ин-
вестицията е за  30 000
лева, отпуснати от об-
щинския бюджет.

„Младост“ 

"Щастливи сме, че всич-
ки пловдивчани и гости на
града вече могат  да посе-
щават най-модерния при-
родонаучен музей в Бълга-
рия" заяви при откриването
на планетариума, аквариу-
мите и терариумите в При-
родонаучния музей кметът
на Пловдив инж. Иван То-
тев.

Само за дните на отво-
рените врати преди офици-
алното откриване 3D пла-
нетариума той беше посе-
тен от над 5000 души.

10-годишен нилски кро-
кодил, излюпен в Египет,
както и звездни костенурки
са сред атракциите в обно-
вения природонаучен му-
зей. Посетителите могат да
видят също сепии и октопо-
ди. Ремонтът продължи две
години и глътна близо 2
милиона лева от бюджета
на общината. Сладководни-
ят аквариум разполага с
216 вида, а морският - с
двадесетина. 

"Всички животни при
нас са размножени в до-
машни условия, по никакъв
начин не са ощетявани диви
популации, тъй като това
противоречи на нашата по-
литика. Тенденция е тера-
риумните животни да са са-

мо животни, размножени в
плен, за да не се стимулира
уловът на диви видове",
уточнява директорът Огнян
Тодоров.

Предстои да бъде отк-
рита зала с препарирани
животни, гвоздеят от които
е мъжки лъв, конфискуван
на границата, но за целта
експозицията трябва да по-
лучи одобрение от Минис-
терството на културата и
БАН. Това ще стане след-
ващата година, когато се
очаква да бъде открита и за-
лата с живи пеперуди. Пе-
перудите ще се купуват по
интернет като какавиди, тук
ще се излюпват, растат и
размножават. Насекомите
ще бъдат само от екзотич-
ни видове, защото разпо-
редбите на българския За-
кон за опазване на биораз-
нообразието са много стро-
ги в това отношение. Посе-
тителите ще имат пълен
достъп до атракцията, коя-
то ще се пази с жива охрана
и видеокамери.

На многобройните по-
сетители се радва вече 3D
планетариумът. Той дава
възможност не само да се
привличат туристи към
Пловдив, а и да се провеж-
дат открити учебни часове
по различни науки. 

Нилски крокодил и
звездни костенурки -
атракция в обновения
Природонаучен музей
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модерен плувен комплекс

Кметът Иван Тотев
посрещна в общината во-
лейболистките и ръко-
водството на ВК "Мари-
ца". Поводът e  спечелва-
нето на историческия
требъл - Шампионска
титла, Купата на Бълга-
рия и Суперкупата.

"За мен е огромно

удоволствие да ви пос-
рещна отново в Община
Пловдив след спечелва-
нето на трите купи.

Волейболът е един
спорт, който в Пловдив
винаги е добре предста-
вен, но това, което се
случва в последната го-
дина, е наистина впечат-

ляващо. Този требъл със
сигурност ще остане в
историята", каза кметът
Иван Тотев.

Срещата беше ден
преди  решаващия мач-
реванш от шестнадесети-
нафиналите на европейс-
кия клубен турнир за Ку-
пата на ЦЕВ с белгийс-

кия Дофин (Шарлероа),
който бе спечелен от
"Марица".

"Общината ще про-
дължи да помага по сили-
те си, за да продължи по-
бедното ви шествие по
залите у нас и Европа",
обеща кметът на Плов-
див.

Волейболен требъл - общината помага




