
Нов град - нова марка Здравейте!

Изпращаме трудна
година, но успешна за
Пловдив.

Беше изборна,
страстите се нажежи-
ха докрай, но моят екип
и администрацията на
Община Пловдив про-
дължиха да работят за
своя град. Имаме повод
да се гордеем.  Трябва
ли да изброявам всичко, което поддържаше
жив този град през годината и го направи
привлекателен  - за живеене, за бизнес, за кул-
туура, за туризъм.

Изпълнихме проекта за възстановяване  на
Цар - Симеоновата градина и Пеещите фонта-
ни.

Открихме "Колодрума" - мечтаната спорт-
на зала от поколения пловдивчани.

Готов е Младежкият център край Гребния
канал с уникална спортна база.

Започна изграждането на новата зоологи-
ческа градина.

Стартира проектът за реновация на основ-
ните булеварди в града - Коматевско шосе, "В.
Априлов",  "Руски", "6 септември". Изгражда се
нов - "Северен"

Пловдив официално бе обявен за Европейска
столица на културата 2019.

През 2016-а?
Трябва да  направим всичко по силите ни за

вписването на Пловдив в европейската и све-
товната карта - с неговата уникалност като
най-старият жив град в Европа.

Затова започваме  реализирането на  проек-
ти, които са  изключително важни  за поколе-
ния пловдивчани, за много години напред -  Го-
лямата Базилика, площад  Централен, Небет
тепе - все проекти с историческо значение.

Пловдив и пловдивчани да имат добра, спо-
койна и успешна 2016-а!

Изборът е
лесен и го
направихме
- само 
напред!

Нов мост
над реката 
отпушва
трафика
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"Взабързаното си
ежедневие плов-
дивчани вероят-

но  не виждат колко проме-
нен е Пловдив. Това обаче
го виждат хората като мен
- които не живеят тук и мо-
гат да го погледнат отстра-
ни", каза председателят на
Народното събрание Цец-
ка Цачева в заседателната
зала на община Пловдив.
Тя валидира пощенска
марка "Пловдив - Евро-
пейска столица на култу-
рата през 2019 година" за-
едно с кмета Иван Тотев,
министъра на туризма  Ни-

колина Ангелкова, зам.-
министъра на транспорта
Валери Борисов , изпълни-
телния директор на "Бъл-
гарски пощи" Деян Дъ-
нешки и художничката Те-
тяна Узунова.

"Валидирането на по-
щенската марка е само ед-
на от крачките, които
Пловдив и държавата ще
направят заедно по пътя
към отбелязването на Ев-
ропейската столица на
културата през 2019 г. То-
гава Пловдив ще е сино-
ним на България", отбеля-
за още председателят на

Народното събрание.
Кметът Иван Тотев из-

рази своята благодарност
за подкрепата от страна на
държавата и изрази надеж-
да всяка година до 2019 г.
Пловдив да валидира мар-
ка, посветена на голямото
събитие. По традиция пър-
вото валидирано копие на
пощенска марка получи
домакина - Иван Тотев,
който ще го предостави на
Регионалния исторически
музей. Марката е в тираж
10 050 броя, с цена 1 лев.

"Това е специален ден
за град Пловдив; ден, в

който стартираме една
прекрасна инициатива, ко-
ято ще продължи следва-
щите години и ще приклю-
чи с една прекрасна фила-
телна изложба през 2019
г.", заяви кметът Иван То-
тев. "Честта Пловдив да
бъде Европейска столица
на културата и че ще пред-
ставя България е нещо
много отговорно. Днешно-
то събитие е важно за нас и
нашия град, защото то ос-
тава в историята", каза
Иван Тотев.

Пловдив
показа три
сгради и
спечели три
награди

Световната
Станилия е
номер 1 на
Пловдив
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Специален коледен подарък от кмета на Пловдив Иван Тотев получиха тризначките Даная, Дария и Анелия. Те се родиха на 18 май и са
първите тризнаци в града за 2015 година. Преди няколко месеца беше променена нормативната уредба, като по предложение на кмета
Общинският съвет прие решение за отпускане на 5000 лева еднократна помощ и социален асистент на заплата от общинския бюджет,
който да съдейства на семейството до навършването на 2-годишна възраст на децата. Така Пловдив стана първият български град със
специално внимание към родените в него тризнаци. "Да растат живи, здрави и усмихнати и да радват родителите си", пожела кметът.



Стотици дървета в парк
"Лаута" ще бъдат спасени  с
прекроения проект  за нова-
та улица "Проф. Цветан Ла-
заров" . Тя ще свързва Зона
А 12 в район "Тракия" с
бул. "Санкт Петербург".
През 2016 година проектът
ще бъде преработен, съоб-
щи кметът Иван Тотев.

В новия проект се пред-
вижда габаритите на пътна-
та отсечка да бъдат намале-
ни  и от 4-лентова тя да ста-
не двулентова. По този на-
чин ще бъдат спасени над
350 дървета, някои от които
на по 70 години. Пътят ще е
с един тротоар от страната
на стадион "Локомотив" и с
мантинела от страната на
"Лаута", ще бъде заложена
и велоалея.

"Опазването на зелена-
та система на Пловдив e от
приоритетно значение за
нас. Политиката на общи-
ната е да разширява зелени-
те площи в града и в тази
връзка  започва мащабна
акция по залесяването на 20
дка в парк Лаута - юг“, каза
кметът. 

За начало бяха засадени
70 липи и 30 чинара.Старт
на залесяването даде кме-
тът Иван Тотев. По негова
идея разширението на пар-
ка започна преди година със
засаждането на местни ви-
дове дървета, сред които
чинар, дъб, ясен и явор,
върху площ от 20 декара,
където ОП "Градини и пар-
кове" междувременно изг-
ради поливна система.

"Сред двете новозалесе-
ни пространства напролет
предстои проектирането на
новата улица "Проф. Цве-
тан Лазаров" Предвижда се
изграждане на осветление и
монтиране на видеокамери,
за които от общинския бю-
джет предстои на бъдат от-
пуснати около 15 хил. лв.",
посочи Тотев.

Новозасадените през
2015 г. нови дървета в
Пловдив по традиция са
около 2000, а догодина се
очаква броят им да достиг-
не 2500, тъй като до края на
април само в тази част на
"Лаута" ще бъдат засадени
около 600 фиданки.

В залесителната акция
се включиха също волейбо-
листките  и ръководството
на ВК "Марица", най-доб-
рата българска лекоатлетка
за 2015 година Габриела
Петрова и треньорът й Ата-
нас Запрянов, двукратната
вицесветовната и четирик-
ратна европейска шампион-
ка по таекуон-до Мирела
Чилингирова,  многократ-
ният европейски и световен
шампион по шинкиокошин
Валери Димитров.

Друг проект за "Проф. Цв. Лазаров"
- 350 спасени дървета

декември 2015 г. ПРОЕКТИ

Нов мост ще се изг-
ражда над  Марица
съвсем близо до Же-

лезния. Той  е част от про-
екта за изграждане на за-
падния обход на Пловдив.
Съоръжението започва от
входа на стадион "Плов-
див", зала "Чайка" и след
това ще преминава през
кръгово кръстовище и
достига западно от стади-
он "Марица" и булевард
"България" до кръстови-
щето на МБАЛ "Плов-
див".Новият мост ще бъде
дълъг 245 метра с девет
групи от колони. В проекта
е предвидено да има още
тротоари и велоалея.

"В момента правим
ПУП за железопътен мост
на НКЖИ и за пътен такъв.
Преди няколко месеца
представихме проект за

повдигане на ЖП линията
и преминаването през бу-
левард "Васил Априлов" и
Централна гара. Към нас-
тоящия момент вече има
входирано задание за про-
мяна на Подробния уст-
ройствен план, който има
за цел да повдигне линията
от булевард "Копривщица"
до река Марица", обясни

кметът Иван Тотев. Той
допълни, че двата моста -
на Община Пловдив и на
НКЖИ трябва да вървят
заедно, защото попадат в
едни и същи имотни грани-
ци, но са две различни съо-
ръжения и с два източника
на финансиране.

Габаритът на пътната
част в двете посоки е по

две платна по 3.75 метра
всяко с разделителна иви-
ца от три метра. Цената на
съоръжението се очаква да
е над 15 милиона лева.

"Това не е просто мост,
а пътна връзка, която свър-
зва булевардите "Коприв-
щица" и "България". Зна-
чението на самото съоръ-
жение е много важно, за-

щото то дублира и поема
трафика, който отива към
булевард "Васил Априлов"
и натоварва кръстовището
с  бул. "България" и с "6
септември", уточни още
кметът.

"Ако направим трите
съоръжения, а именно -
новият мост на река "Ма-
рица", "Модър-Царевец" и

булевард "Северен" до
Карловско шосе до голяма
степен трафикът в Плов-
див ще има алтернативни
маршрути, а не както е се-
га - колите да преминават
през Централна градска
част.  60% от тях минават
през Тунела, а другите
през булевардите "Руски"
и "Източен".

Дългосрочната страте-
гия на Община Пловдив
предвижда махане на пава-
жа на булевард "Коприв-
щица", като всички преле-
зи ще бъдат заменени с
кръгови кръстовища, кои-
то са най-безконфликтното
преминаване  с  булеварди-
те "6септември", "Свобо-
да" и "Пещерско шосе"

Нов мост над реката 

Великият Пловдив в текст и снимки

отпушва трафика
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Луксозен стенен ка-
лендар -"Пловдив в мина-
лото", издание на регио-
налния исторически му-
зей,  е хитът на сезона.
Стилното издание включ-
ва едни от най-ценните
фотодокументални свиде-
телства, създадени от 70-
те години на XIX в. до
средата на XX в. 

В изключително качес-
тво са показани велико-
лепни фотографии от ле-
гендарни майстори на
обектива като Димитър
Кавра, Георги Данчов -
Зографина, братя Карас-
тоянови, братя Кацарови,
Вацлав Велебни, Никола
Стаменов, Андрей Андре-
ев. Изображенията са съх-
ранили следите на онзи
пловдивски дух и очарова-
ние, които и днес са в ос-
новата на нашето само-
чувствие, че живеем в
най-стария жив град на
Европа. В календара са

поместени образите на
улици, площади и природ-
ни забележителности, ко-
ито днес са променени
или напълно изчезнали -
първата панорама на
Пловдив от 1873 г., стари-
ят мост на Марица и при-
дошлата река, емблема-
тичният ресторанта на Са-
хат тепе, площад "Джу-
мая" като пиаца за такси-
та, сградата на аптека
"Марица", за чийто коло-
рит все още се говори от
уста на уста, величестве-
ни фотографии от главния
павилион на Първото бъл-
гарско земеделско-про-
мишлено изложение, Во-
енният клуб в оригинал-
ния му вид преди пожара
от 1927 г. и др. 

Прелистването на вся-
ка страница отваря нова
тема, а освен образи, ос-
танали като символи за
миналото на вечния град,
календарът съдържа и лю-

бопитна информация за
миналото на Пловдив. Ще
разберете как е унищоже-
но Марково тепе и кога за-
почва озеленяването на
останалите хълмове, кой е
първият пътешественик,
описал часовниковата ку-
ла на Сахат тепе, какви са
предишните наименова-
ния на площад "Римски
стадион", кои са архитек-
тите дали облика на Глав-
ната, защо в продължение
на хилядолетия Трихъл-
мието е било душата на
града а "Узун чаршия" е
наричана "търговското
сърце", какви са фактите
около организирането на
Първото българско земе-
делско-промишлено изло-
жение, създаването на
градината "Цар Симеон" и
удостояването на Дими-
тър Кудоглу с прозвище-
то "Най-голям дарител на
българското здравеопаз-
ване."

Трите отличени проекта на 
архитектурния пленер "По моста"

Директорът на Регионалния исторически музей 
Стефан Шивачев  представя календара "Пловдив в миналото"



Пловдив показа три
нови сгради и спече-
ли  три награди на

конкурса "Сграда на годи-
ната". В категорията "Сгра-
да със социално значение"
Младежкият център е безс-
порен победител. Много-
функционална спортна зала
"Колодрума" и източно
православен храм "Свети
Николай Чудотворец" бяха
отличени със специални
награди в две от категори-
ите - "Спортна инфраст-
руктура" и "Паметници на
културата, музеи и храмо-
ве". Това отреди 24-член-
ното жури от изявени
представители на професи-
оналните и творчески сре-
ди с председател Деница
Николова, заместник-ми-
нистър на регионалното

развитие и благоустройст-
вото .

"Този проект е много
близък до сърцата ни", зая-
ви кметът на Пловдив
Иван Тотев при получава-
не на наградата за Младеж-
кия център. "Важен е за нас,
защото той показва интег-
рирания подход на адми-
нистрацията. Получихме

финансиране от Европейс-
кия финансов механизъм с
подкрепата на норвежкото
правителство. Удвоихме го
със средства от общинския
бюджет и той наистина ста-
на двойно по-голям във фи-
нансирането и мащабите.
Допълнихме заобикаляща-
та го среда с уникален спор-
тен комплекс, с който се

обособи едно наистина ин-
тегрирано заведение със со-
циално предназначение за
деца в риск", сподели още
кметът.

При получаване на спе-
циалната награда в катего-
рията "Спортна инфраст-
руктура" за  "Колодрума"
Иван Тотев припомни, че
първата копка за сградата е

от 2008 година, за което
обаче има постановление на
Министерски съвет от 1975
г.

"Мечтата на Пловдив да
има спортна зала бе много
дълга и чакана - цели 40 го-
дини. Това е един много
труден проект, за който
имахме подкрепата на мно-
го хора, които живееха с ка-

узата",каза  кметът и благо-
дари на министър-председа-
теля Бойко Борисов, на арх.
Тодор Абаджиев, на Симеон
Дянков, на Владимир Гора-
нов, на Менда Стоянова и
на всички, които са участва-
ли в неговата реализация.

"На днешната церемо-
ния минахме през спорта,
през духовното и социална-
та отговорност, това озна-
чава, че Пловдив е един
град, който има бъдеще",
коментира Иван Тотев по
повод получените три отли-
чия.

Националният конкурс
"Сграда на годината" се
проведе за 14-и път под пат-
ронажа наминистъра на ре-
гионалното развитие и бла-
гоустройството Лиляна
Павлова.

декември 2015 г. ПРИКАЗКА ЗА ПЛОВДИВ

Пловдив бе обявен за
"Балканска столица на
културата" на годишните
награди BALKAN
AWARDS FOR TOURISM
INDUSTRY 2015 .Отличи-
ето е в категорията "За из-
ключителни постижения и
най-успешно развитие на
КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ
2015".

Балканските награди
за туристическа индустрия
BALKAN AWARDS FOR
TOURISM INDUSTRY
2015 са резултат от парт-
ньорството между Бълга-
ро-румънската търговско
промишлена палата, Ита-
лианската търговска кама-
ра, Бизнес Клуб Лондон и
Сръбско-българската тър-
говска камара. Те се връч-
ват за значими постиже-
ния на компании, които
успешно развиват един от
най-важните отрасли за
българската икономика,
както и за икономиките на
нашите съседи от Балкан-
ския полуостров.

"Пловдив спечели тази
награда, не само защото е
шестият най-стар жив
град в света и най-старият
в Европа, притежаващ по-
вече от 200 културно-ис-
торически забележител-
ности и над 300 000 дви-
жими културни паметни-
ци, с находки от седем ар-
хеологически периода.
Днес, градът се развива
изключително успешно
като водеща дестинация за
културен туризъм и този
прогрес в областта на кул-
турата и културния тури-

зъм, който води и до зна-
чително увеличаване на
броя на туристите е резул-
тат от активната политика
на Община Пловдив", каза
зам.кметът Стефан Стоя-
нов при връчването на наг-
радата.

"Спечелването на тит-
лата Европейска столица
на културата през 2019 г. е
също част от тази успеш-
на стратегия на община
Пловдив, която ще увели-
чи няколкократно броя на
туристите. Нещо повече,
тя дава видимост на Плов-
див и на България, каквато
не сме имали до момен-
та", каза още  Стефан Сто-
янов.

Официалните данни на
Националния статистичес-
ки институт за 2015 г. со-
чат, че ръстът на туристи
в Пловдив е стабилен и ус-

тойчив, като за тази годи-
на се отчита 6 % ръст на
туристите и 8 % на нощув-
ките. Пловдив е с най-ди-
намично развиващ се ту-
ризъм и привлича все по-
платежоспособни туристи.
Градът продължава да е
лидер по ръст на нощувки
в процентно отношение,
спрямо останалите градо-
ве в страната.

Културният туризъм в
града се отличава с устой-
чивост във времето и с
увеличаващи се приходи и
брой на посетители на
културни събития и забе-
лежителности. Ефектив-
ните маркетингови страте-
гии и международните
признания на Пловдив
осигуряват потенциал ус-
тойчивият ръст да продъл-
жи и през следващите го-
дини.

Ново отличие - Балканска 
столица на културата
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Като домакин на све-
товния винен конкурс
Concours Mondial de
Bruxelles беше представен
Пловдив на официално съ-
битие във Вашингтон, ор-
ганизирано от  Concours
Mondial de Bruxelles,
"Пробежекс" и българско-
то посолство в САЩ.При-
състваха  официал-
ни лица от амери-
канските власти,
представители на
винения туризъм и
специализирани ма-
газини, които пред-
лагат и българско
вино.

България е пред-
ставена от няколко
изби: "Беса Валей",
"Едоардо Миролио",
"Катаржина Ес-
тейт", "Винзавод
Асеновград", "Шато
Бургозоне", "Боро-
вица", Ch?teau Vini,
"Домейн Бойар" ,
Todoroff, "Вила Ям-

бол", "Карабунар" и др.
Пет от тях са от пловдивс-
ксия регион.

Инициативата е част от
програма на Concours
Mondial de Bruxelles за по-
пуляризиране на страната
ни в чужбина като винена
дестинация. Вина от 4
български изби ("Беса Ва-

лей", "Винзавод Асеновг-
рад", "Бургозоне" и "До-
мейн Бойар")  дегустираха
на официален обяд над 20
от най-влиятелните вине-
ни журналисти в Ню Йорк.

Concours Mondial de
Bruxelles има над 20-го-
дишна история. През 2016
г. той ще се проведе в

Пловдив от 28 април
до 1 май. Над 320
професионални съдии
(енолози, сомелиери,
винени журналисти,
купувачи и вносители
на вино) от 52 нацио-
налности ще дегусти-
рат и оценяват над
9000 вина от 55 дър-
жави в  нашия град.

Конкурсът се ор-
ганизира от "Пробе-
жекс", в сътрудничес-
тво с община Плов-
див, Министерство на
туризма, Министерс-
тво на земеделието и
храните и Национал-
ната лозаро-винарска
камара.

Вашингтон представи 
Пловдив като винена столица

Пловдив показа три сгради
и спечели три награди



декември 2015 г. ГРАДЪТ

Започваме втория ман-
дат с вдъхновението
от предишния, който

е успешен мандат. Гордеем
се с него. Това беше ман-
дат на развитието. То тряб-
ва да продължи. Няма как
да се опрем само на свър-
шеното през изминалите
четири години. Много е
направено, но не е доста-
тъчно. Трябва да продъл-
жим. И да удвоим усилия-
та си, ако искаме да запа-
зим темпото и добрата
скорост, която вече разви-
ва Пловдив.    

Голямата разлика меж-
ду старта на този мандат и
предишния е голямата
проектна готовност на Об-
щина Пловдив. На базата
на проектите  е много по-
лесно да се взимат  управ-
ленски решения. Знаем
какво трябва да се прави.
Изборът сега е лесен и ние
сме го направили - само
напред.

Приоритетите  през то-
зи мандат?

ОТПУШВАНЕ 
НА ТРАФИКА

Продължаваме изграж-

дането на вътрешния ринг
с новия булевард "Севе-
рен", с "Модър-Царевец",
който трябва да стартира
тази година. Обсъждаме
финансриането на връзка-
та Брезовско шосе - Кар-
ловско шосе. Така ще раз-
товарим бул. "България"

Интегриране на кварта-
лите на юг от града - "Ост-
ромила", "Беломорски",
"Прослав" с изграждане на
свързващи улици към бул.
"Стамболийски". Новата
улица "Проф. Цветан Ла-
заров" ще свърже зона А12
в "Тракия" с бул. "Санкт
Петербург".

Концепция  ни е  -  по-
голяма свързаност. С оби-
колни на центъра маршру-
ти, които да разтоварят
трафика във възловите
кръстовища, които стигна-
ха своя предел, те се за-
дъхват от трафика  - Сточ-
на гара, Чифте баня,  Коле-
лото на Панаира. Прик-
лючване на големия транс-
портен проект на Пловдив.

ВНИМАНИЕ 
НА ПУБЛИЧНИТЕ
МЕСТА 

Неслучайно водещият
проект, с който започваме,
е социализирането на ко-
ритото на река Марица -
цялата инфраструктура
около него и прилежащите
зони, като новият булевард
"Северен".

Фокусът ще е към  хъл-
мовете на Пловдив. Напра-
веното на Сахат тепе е до-
бър пример. През този
мандат на дневен ред  е
Бунарджика.  Да го напра-
вим по-достъпен за хората,
да качим там колкото мо-
же повече хора. Да стане
приятно място за прекар-
ване на свободното време.

Повече публични  прос-
транства като Капана, това
е целта.  Тютюневите
складове са  друга такава
зона.

МНОГО ВАЖНА 
ТЕМА - 
ОБРАЗОВАНИЕТО

Длъжни сме да използ-
ваме  всички възможности,
които дават оперативните
програми за наука и обра-
зование. На срещи с ректо-
рите на пловдивските вис-
ши учебни заведение тряб-

ва да формираме концеп-
цията на общината - за как-
ви проекти да кандидатст-
ваме. Възможностите през
този програмен период
пред образованието и нау-
ката са изключително го-
леми и не бива да ги изпус-
каме. Сега е моментът - в
следващите четири години
да превърнем Пловдив в
образователен център. То-
ва е бъдещето на града. То-
ва е голямата ни задача и
тя е свързана с устойчиво-
то развитие на града. Зад
тази идея трябва да заста-
не целият град - всички
ВУЗ-ове, всички научни
организации. 

Това са важни месеци -
първите на 2016 година -
да изчистим концепцията
как ще развиваме Пловдив
от научна гледна точка .
Едната идея е да създадем
център за мехатроника, ко-
ето е пряко свързано с ин-
дустриалното развитие на
града. Втората е център за
биотехнологии, което е
най-наложено като научна
дейност в региона. Трябва
да изберем между двете с
помощта на цялата научна
общност в града.

Изборът е лесен и го
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Думата на кмета

Прекрасен нов парк бе
изграден върху близо 7-те
декара пустеещо до сеп-
тември пространство в
края на ул. "Богомил" в ра-
йон "Източен".

Модерни детски съоръ-
жения, дървена беседка и
пейки преобразиха  неуг-
ледното място в приятно
кътче за отдих на хиляди
пловдивчани, живеещи в
блоковете наоколо.

Изградени са поливна
система, парково осветле-
ние и алеи, засадени са 100
дървета от различни видо-
ве, много храсти и цветя.

Проектът на стойност
около 450 хил. лв. е реали-
зиран с европейско финан-
сиране по  ОП "Регионално
развитие", мярка "Зелена
градска среда", заедно с
Цар Симеоновата градина.

"Това стана възможно
благодарение на добрата
работа на Община Плов-
див по усвояване на евро-

пейските средства по про-
екта за Цар Симеоновата
градина, чиято цялостна
реконструкция с пеещите
фонтани и всички други ат-
ракции излезе на общината

около 1,2 млн. лв.", посочи
кметът на Пловдив Иван
Тотев при откриването на
най-новия парк в града.

Кметът на район "Из-
точен" Николай  Чунчуков

припомни, че проектът за
"Богомил" датира още от
2009 г., когато именно
Иван Тотев беше районен
кмет.

"Политиката ни е със

силата на общинския инст-
рументариум колкото се
може да минимализираме
гъстотата на застрояване в
централната градска част и
да приобщаваме все пове-

че места към зелената сис-
тема на Пловдив, като
следващият подобен обект
ще е пространството на
бившата гарнизонна фур-
на", заяви кметът.

Богомил - най-новият парк в Пловдив



КУЛТУРНО-
ИСТОРИЧЕСКОТО
НАСЛЕДСТВО

Изключително важна
тема.  Длъжни сме да го
разкрием и покажем на све-
та. Стратегическа тема с

огромно значение за поко-
ления след нас. Това е и част
от подготовката ни за Ев-
ропейска столица на кул-
турата.

Вече представихме
план за разкриването на
Голямата базилика. На
преден план излиза и пло-

щад "Централен". Четири
години говорим за разкоп-
ките под него. Приключва-
ме ги и вече ще говорим за
реални действия  по пло-
щадното пространство.
През 2019-а трябва да
имаме нов площад. През
2017- а започваме реални-

те строителни работи по
него, сега разглеждаме
техническия проект.

Внимание на Небет те-
пе. Започваме археологи-
чески сондажи, следва ак-
тивното проектиране. 

Всичко това ще  проме-
ни не само физиономията

на града, но дава и друг
почерк - възможност за
пешеходни турове, повече
места, които могат да по-
сетят туристите и повече
косвени ползи за града.

Много са предизвика-
телствата през тези чети-
ри години. Имаме идеите

и проектите. Сега е важно
с наличните финансови ре-
сурси  да постигнем най-
добрите резултати. 

Какъв град ще имаме
през 2019 година?

Уважаван град. Аз така
го виждам!

направихме - само напред!
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Така може да изглежда централния площад на Пловдив през 2019 година

Община Пловдив върна
автентичния вид на "Цар
Симеоновата градина" с ми-
нимална намеса в парковата
среда. Възстановени са ар-
хитектурни елементи от
1936 година, сред които
Централният павилион и
фонтанът на Деметра, като
са запазени ценни дървесни
видове, тревни и цветни
партери, настилки и инф-
раструктура. 

Отчитането на проекта
направи  инж. Димитър Ка-
царски, зам.-кмет по дей-
ност "Общинска собстве-
ност, устройство на терито-
рията, строителство и ин-
вестиции" в Община Плов-
див. От създаването на Цар
Симеоновата градина през
1892 г. никога досега не е
правен друг проект за ней-
ното възстановяване и под-
държане, подчерта той.

Реновирането и модер-
низирането на основния
обект на интервенция - Парк
"Цар Симеоновата гради-

на", се извършиха в рамките
на проекта "Изграждане на
зелена и достъпна градска
среда в град Пловдив". Той
се изпълняваше по Договор
№ BG161PO001/1.4-
09/2012/005 по Оператив-
на програма "Регионално
развитие", а общата стой-
ност на извършените дей-
ности за Парк "Цар Симео-
новата градина" е 7 902
454,09 млн. лв. Към проек-
та е изпълнен и допълните-
лен обект - "Реконструкция
и обновяване на паркова
площ, гр. Пловдив, р-н Из-
точен, УПИ Ӛ 21 - общ. зе-
ленина, кв. 12 по плана на
кв. "Гладно поле" на стой-
ност 484 970,70 лв.  По то-
зи начин общата стойност
за двата обекта на интер-
венция, изградени по про-
ект за изграждане на зеле-
на и достъпна градска сре-
да възлиза на 8 387 424,78
лв.

Безвъзмездната финан-
сова помощ по проекта е
увеличена чрез сключен
анекс с Управляващия ор-
ган на ОП "Регионално
развитие" - Министерство-
то на регионалното разви-
тие и благоустройството, и
от първоначалните 4 750
000,00 лв. сумата, която е
отпусната, е  6 108 819,43
лв. Така се е намалил и фи-
нансовият принос на Об-
щина Пловдив от 3 152
454, 09 лв. на 1 793 634,65
лв.

Дейностите по обновя-
ването на градината включ-

ваха възстановянето на
Централния павилион от
1936 г., в който се предпо-
лага, че през почивните дни
е свирил военен оркестър..
Според архивни фотомате-
риали и исторически сведе-
ния съоръжението е било
разположено близо до бъл-
гарския павилион на Пър-
вото българско земеделско-
промишлено изложение с
международно участие,
чийто наследник днес е

пловдивският панаир. За
откриването му през 1892 г.
тогава завеждащият об-
щинската служба по озеле-
няване в Пловдив Люсиен
Шевалас създава нова град-
ска градина, която след
края на изложението е наре-
чена с името "Цар Симеон".

По проекта в градината
сега са подменени освети-
телните тела и е изградена
автоматична поливна сис-
тема. Засадена е нова рас-
тителност, като зелените
площи в парка се увеличиха
с 3 декара. Монтирани са и
шест шахматни дъски със
столчета за играчите в обо-
собената нова зона за акти-
вен отдих, обясни инж. Ка-
царски.

Голямото езеро се доб-
лижава максимално до своя
някогашен първообраз, ка-
то същевременно предста-
вя и съвсем нов и модерен
мултимедиен аудио-видео
спектакъл, който бързо се
превърна в основна атрак-
ция за града. С естествени
павета е възстановена алей-
ната мрежа около фонтана
"Деметра". В него и в оста-
налите фонтани в градината
водата се поддържа бистра,
благодарение на модерни
пречиствателни инсталации,
подчерта инж. Кацарски.

На 30 ноември 2015 г.
комисия от Министерство
на регионалното развитие и
благоустройството отчете
извършените дейности, за
което бе разписан протокол
за Акт 16.

Изпълнен проект по автентичния 
вид на Цар - Симеоновата градина

На извънредна сесия
Общинският съвет гласува
ново споразумение с  Ми-
нистерството на отбраната
за прехвърлянето на 86 дка
в квартал "Гладно поле",
включени в интегрирания
план за развитие на Плов-
див.  Според поправката
общината ще получи имота
още при сключването на до-
говор за изпълнение за
строително-монтажни дей-
ности по изграждането на
нов път и ГКПП в 110-и
полк.

"Инвестицията, която се
предвижда в цялата зона, е
за около 500 милиона лева,
но това са инвестиции в ин-
фраструктура, в  сгради, съ-
оръжения, които имат ня-
колко източника на финан-
сиране, уточни още кметът
на Пловдив  Иван Тотев.

В инвестиционната
програма на Община Плов-

див за следващия програ-
мен период в частта "Гладно
поле" са включени инвести-
ции на обща стойност 9 ми-
лиона лева, които касаят ос-
новно улична мрежа, под-
земна инфраструктура, ко-
муникация, като това са ос-
новни елементи за частни
инвестиции. Тези средства
Община Пловдив ще полу-
чи по Оперативна програма
"Региони в растеж".

В следващите 3-4 годи-
ни ще бъде изградена базо-
ва комуникация в тези имо-
ти - електричество, канали-
зация, водоснабдяване,
улична мрежа, като най-
важното е, че след получа-
ване на тези имоти ще стар-
тира процеса и по подмяна-
та на подробните устройст-
вени планове, за да се по-
добри уличната регулация,
да се определи начина на
трайно ползване на терито-
рията.

Инвестиция за 500 млн.
в „Гладно поле“

Бизнес център в "Гладно поле"

Инж. Димитър Кацарски



Борислав Инчев преря-
за първата си лента като
кмет на "Южен". Заедно с
кмета на Пловдив Иван То-
тев той откри - детска пло-
щадка на ул. "Бугариево"
18. Тотев пожела на новия
районен управник да реже
още много ленти.

Майката на три деца -
Петя Христозова,  е ини-
циатор на подписката от
200 родители за изгражда-
нето на детска площадка.

Тя  не фигурираше в
програмата за "Южен "за
2015 година, но ОбС от-
пусна парите след предло-
жение на група съветници.

"За два месеца изгра-
дихме площадката, струва
61 000 лева с ДДС“, каза

Борислав Инчев. "Ще съм
много радостен да изпъл-
нявам такива решения на
Общинския съвет", добави
той. Той  благодари и на
ОП "Организация и конт-
рол на транспорта“ за мон-

тирането на осветление на
площадката по заръка на
Иван Тотев.

"Всичко, което е за доб-
рото на Пловдив, ще го
правим заедно", казаха и
Тотев, и Инчев.

декември 2015 г. РАЙОНИ

6 сертификати получиха
служители на "Централен"
след 9 успешни обучения
по проект "Повишаване на
квалификацията и компе-
тентността на служителите
от общинска администра-
ция Пловдив - район "Цент-
рален". Според районния
кмет Георги Стаменов на-
растващите изисквания на
гражданите към работата
на служителите налага поз-
нанията и опитът да се чер-
пят чрез различни обуче-
ния. По този начин се изг-
раждат и по-добри условия
на работа в екип, което ще
спомогне за създаването на
стабилна организационна
среда и за повишаване на
доверието на гражданите и
бизнеса в района.

Проектът бе спечелен
по Оперативна програма
"Административен капаци-
тет", съфинансиран от Ев-

ропейския съюз чрез Евро-
пейския социален фонд.
Стойността на проекта, кой-
то се реализира за 15 месе-
ца, е 130 681 лв.

Георги Стаменов подпи-
са и договор по проект "По-
добър живот", който  пред-
вижда създаване на център
за почасово предоставяне на
услуги за социално включ-
ване в общността или в до-
машна среда в район "Цент-
рален".

Услугите ще бъдат насо-
чени към лица с увреждания
и възрастни хора, които са в

пълна или частична невъз-
можност да се самообслуж-
ват вкъщи, подобряване на
достъпа им до основни со-
циални и здравни услуги,
постигане на независимост
и социална интеграция.

Екипът на персонала,
предоставящ услугите, ще
се състои от 20 лични асис-
тента, 11 социални асистен-
ти, 11 домашни помощни-
ци, медецинска сестра реха-
билитатор и  психолог.

Стойността на проекта е
496 000 лв. безвъзмездна
финансова помощ.

"Всички пейки пред бло-
ковете в "Тракия" поетапно
ще бъдат обновени.Ремон-
тът стартира от Зона А 9,
където е фокусирана строи-
телната програма на район-
ната администрация през
2016 г "., съобщи кметът на
"Тракия" Костадин Димит-
ров.Това е част от неговата
управленска програма за
подобряване на инфраст-
руктурата и социалните
контакти близо до дома.

"Съвсем нови пейки
поставяме и около новоизг-
радените велоалеи, освен
вече изпълнените по Транс-
портния проект", допълни
Костадин Димитров и посо-
чи, че  със съдействието на
ОП "Градини и паркове" по-
не 10 пейки ще бъдат мон-
тирани по бул. "Санкт Пе-
тербург".

Костадин Димитров
подписа и  договора за спе-
челения проект по процеду-
ра "Независим живот", кой-
то ще осигури през следва-
щите 2 години грижи за над

50 човека с увреждания и
самотните хора на над 65
години, живеещи в район
"Тракия".

Изпълнението на проек-
та ще стартира още в пър-
вите дни на новата 2016 го-
дина. Ще бъдат назначени
27 служители. ще помагат
на хората в нужда за ежед-
невните им потребности,
свързани с хигиена, хране-
не, почистване на жилище-
то, както ще ги подпомог-
нат и в социалния им живот
като посещения на паркове,

клубове на пенсионера, ле-
чебни заведения и др. Ще
бъдат назначени още реха-
биилтатор и психолог, кои-
то ще работят с потребите-
лите в зависимост от техни-
те нужди.

Реализирането на този
проект е много важно, за-
щото освен подобряване ка-
чеството на живот на тези
наши съграждани, той ще
им даде възможност за по-
пълноценен социален жи-
вот", коментира  Костадин
Димитров.

Служителите на „Централен“ 
по-компететни след  9 обучения 

Нови пейки пред 
блоковете в „Тракия“
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Борислав Инчев преряза 
първата си лента

"360 социално слаби
наши съграждани ще по-
лучават топъл обяд в про-
дължение на 75 работни
дни, в разкритите две со-
циални трапезарии на те-
риторията на района", по-
сочи кметът на "Източен"
Николай Чунчуков, който
откри на трапезарията в
"Симон Боливар" заедно
със своите заместници
Емил Начев и Милка То-
дорова -Добрикова.

Той изрази надеждата
си, че и тази зима ще се за-
пази традицията за качест-
вена храна, но призова хо-
рата да сигнализират, ако
имат забележки.

"Благодарение на кме-
та инж. Иван Тотев Общи-
на Пловдив осигурява до
началото на април топла
храна за 2060 души в 11
социални трапезарии в це-

лия град. Основният кри-
терий, по който районните
администрации избраха
кой да ползва услугата, е
доходът", отбеляза замес-
тник-кметът на Пловдив
по спорт, младежки дей-
ности и социална политика
Георги Титюков, който бе
гост за откриването на

трапезарията.
Цената за обяд на един

човек е 1,80 лв., като целта
е да се помогне на най-
нуждаещите се през зим-
ния сезон.. За нормалната
работа на трапезариите от
бюджета на общината са
заделени близо 280 хиляди
лева.

„Източен“ с топъл обяд 
за 360 социално слаби

Кметът на  "Северен"
инж. Ральо Ралев  и дирек-
торът на СОУ  "Н. Вапца-
ров" Елена Александрова
откриха спортна площадка
в двора на училището.Тя е
за деца от 3 до 12 години
на  площ от 42 кв.м. На нея
малчуганите освен да се
забавляват, ще могат и да
тренират.

Инж. Ралев поздрави
всички присъстващи с но-
вата придобивка, а дирек-
торката в знак на призна-
телност за съдействието
на районния кмет в осъ-
ществяването на тази тях-
на мечта му връчи благо-
дарствено писмо и плакет.

В същото време с огро-
мен интерес и множество
посетители премина бла-
готворителния базар, ор-
ганизиран от  администра-

цията на район "Северен",
Народно читалище "Геор-
ги Търнев", училищното
настоятелство и децата от
СОУ "Н. Вапцаров"

Базарът се проведе в
читалище "Георги Търнев"
и още преди да бъде офи-
циално открит ученици и
родители се бяха събрали
около отрупаните с пред-

мети и лакомства маси и
"купуваха" от ръчно изра-
ботените с много любов
артикули.

Всички средства, съб-
рани от благотворителния
базар ще бъдат оползотво-
рени за създаване на "зеле-
на класна стая" в двора на
училището, изцяло от еко-
материали.

В район  "Западен" за-
почва издпълнението на
договора по спечеления
проект "Качествена грижа
- достоен живот". Той е на
стойност  470 хиляди лева
и предвижда създаване на
център за почасово пре-
доставяне на социални ус-
луги за лица с увреждания
и възрастни хора, които са
с невъзможност да се обс-
лужват сами..

"Този проект е изклю-
чително важен за нас. С
него ще се осигури досто-
ен живот за поне 60 души
от района, които имат
нужда от това да водят
пълноценен живот", заяви
след подписването на до-
говора кметът на "Запа-
ден" Димитър Колев.

Предвижда се с инициати-
вата да се преодолее соци-
алната изолация на 60 лица
с увреждания и възрастни
хора над 65 години с не-
възможност да се самообс-
лужват. По проекта, под-

писан ще бъдат назначени
27 служители. Предвижда
се и закупуване на специа-
лизиран транспорт за хо-
рата с увреждания за улес-
няване на достъпа им до
обществени места.  

60 жители от „Западен“  
с услуга „Достоен живот“

„Северен“ с нова спортна площадка
в СОУ „Н. Вапцаров“
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Станилия Стаменова е
номер 1 на  Пловдив
за 2015година. Награ-

дата за най-добър спортист
бе връчена на състезателка-
та по кану-каяк от кмета на
града Иван Тотев.

Станилия Стаменова
очаквано спечели приза,
след като тази година  стана
световна и европейска шам-
пионка на едноместно кану
на 200 м. Втора остана със-
тезателката по лека атлети-
ка Габриела Петрова. На
трето е атлетът Георги Цо-

нов.
Ето и най-добрите на
Пловдив за 2015а година:

1. Станилия Стамено-
ва (Кану-каяк)

2. Габриела Петрова
(Лека атлетика)

3. Георги Цонов (Лека
атлетика)

4. Антон Ризов (Спорт-
на стрелба)

5. Александър Команов
(Карате Кинкиокошин кан)

6. Валери Димитров
(Шинкиокошин кан)

7. Мирела Чилингирова
(Таекуондо)

8. Нина Рангелова (Плу-
ване)

9. Цветана Пиронкова
(Тенис)

10. Димитър Рангелов
(Сумо)

При младите спортисти
пръв в анкетата стана брон-
зовият медалист на евро-
пейското първенство по
борба и сребърен медалист
на световното Йото Хрис-
тов. След него челната

тройка допълниха Ангел
Кодинов (кану каяк) и Де-
сислава Георгиева (греба-
не).

Следват  лекоатлетката
Лиляна Георгиева, Иван Па-
новски (сумо), Виктория
Радева (шахмат), Иван Ки-
селаров (бокс), Александър
Костадинов (карате), Петя
Аршинкова (тенис) и Дими-
тър Узунов, Ивайло Ива-
нов, Стефан Иванов, Георги
Димитров, Станислав Дра-
мов (волейбол). 

Световната Станилия
е номер 1 на Пловдив

Петър Зехтински по-
лучи специален плакет на
церемония по връчването
на наградите за Спортист
на Пловдив. Футболната
легенда на Ботев е
призьор за 60-годишния
си юбилей и  за особени
заслуги към развитието на
спорта в града. Плакетът
беше връчен от кмета
Иван Тотев..

"Благодаря, че те поз-
навам", заяви Тотев и пре-
гърна  развълнувания Зех-
тински. Шефът на дирек-
ция "Спорт и младежки
дейности" в общината
благодари на кмета за

вниманието 
"Преди 4 години не

познавах Иван Тотев и ко-
гато ме попитаха за кого
ще гласувам отговорих -
за Тотев, защото е номи-
ниран от Бойко Борисов.
Сега, когато виждам какво
прави за града е ясно, че
съм направил правилния
избор", заяви легендарни-
ят футболист. Той се по-
каза като истински спорт-
смен, като обяви, че би
разделил наградата с друг
юбиляр - Атанас Узунов,
който също отпразнува
своята 60-годишнина през
2015 година.  

23-годишната плов-
дивчанка  Габрие-
ла Петрова граб-

на приза "Спортист на
България 2015". Лекоат-
летката събра 1094 точки
и изпревари другата плов-
дивчанка - Станилия Ста-
менова - 1047. Така двете

си размениха местата,
след като Станилия задми-
на Габриаела в класацията
"Спортист на Пловдив".

Габриела заслужи от-
личието си, след като се
представи блестящо на ев-
ропейското първенство в
зала и грабна сребърния

медал, а на ветовното в
Пекин постави личен ре-
корд на троен скок и се
класира четвърта. Награ-
дата й бе връчена лично от
Стефка Костадинов. За
първи път от 12 години
Пловдив  има "Спортист
на годината".

Две пловдивски звезди  първа 
и втора в Топ 10 на България

Овации за 
големия Зехтински
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30-години след от-
криването й Ран-
нохристиянската

епископска базилика на
Пловдив ще има нов жи-
вот. Новият шедьовър на
Пловдив ще се разкрие в
целия си блясък през
есента на 2018 година.
Община Пловдив и фон-

дация "Америка за Бълга-
рия" започват усилена ра-
бота от началото на 2016
година, за да бъде завър-
шен този най-значим в
културно-историческо от-
ношение обект за Пловдив.
Надеждата е Базиликата да
влезе в картата на светов-
ното културно наследство

в годината, когато  Бълга-
рия ще председателства
Европейския съюз.

Епископската базилика
в Пловдив е най-голямата
на Балканския полуост-
ров, а цялостното й рес-
тавриране и експониране
ще я впише в градския
център с обособяването на

нов площад - Голямата Ба-
зилика.

Пловдивската Голяма
базилика е трикорабна ка-
то централният кораб е
близо 90 метра, останали-
те два са по 40. Само в Ра-
вена има подобно чудо на
раннохристиянското из-
куство.Над 70 са медалио-

ните с изображения на раз-
лични птици- символи на
душите на новопокръсте-
ните християни.

Обектът е разкопан и
проучен в далечната 1982-
1986 г. от пловдивския ар-
хеолог Елена Кесяко-
ва.След това обаче той е
изоставен, а в годините на

прехода металното хале, в
което се съхраняват мо-
зайките, е разбито.Самите
мозайки са тежко увреде-
ни от найлоните, с които
са били покрити. През
2015 година екипът на
доц. Елена Кантарева ги
реставрира в автентичния
им вид.

Голямата базилика възкръсва

Голямата Базилика ще
има пешеходна връзка с
Одеона и оттам с Форума,
и заедно ще са част от голе-
мия Подземен музей на
Пловдив.

Безименната уличка,
продължение на бул. Ма-
рия Луиза, която минава
край Католическата катед-
рала, ще се превърне в пло-
щад, но пък градският тран-
спорт ще минава пред ДКЦ
1, където ще се обособи но-
ва спирка, а цялата зона от
поликлиниката и пазара ще
се обнови.

Досега е разкрит само
единият от трите кораба на
Базиликата. Доц. Елена
Кантарева нарече истори-
ческо решението на Общи-
на Пловдив и "Америка за
България" да се реставрира
целият обект в пълния му
блясък.

Сцената "Изворът на
живота" която заема цент-
ралното пано на Южния ко-
раб на Базиликата, е напъл-
но завършена. Стабилизи-
рани са мозайките от гор-
ния слой.

Над 1200 квадратни
метра от общо 2 декара
културно наследство са об-
работени.

Разкрит е безценен да-
рителски надпис от епис-
коп, дал парите за изграж-
дането на Базиликата.Кой е
самият епископ, тепърва
ще се проучва научно, тъй
като от името му са запазе-
ни буквите КИЯН. Дали е
Лукиян или друг - находка-
та е с неоценима научна
стойност.

Идейният проект ще
търпи развитие  с оглед
пълната реставрация на
обекта. Северният кораб на
Базиликата, който остава
под улицата, изобщо не е

бил включен в първоначал-
ната идея.С решението да
се експонира и той, се раж-
да идеята за нов уникален
пловдивски площад - Голя-
мата Базилика, на мястото
на улицата пред Католичес-
ката катедрала.

Обектът нараства с по-
вече от декар и ще предс-
тавлява единен комплекс с
Форума, Одеона, подлез
Археологически. Ще има и
връзка с Малката базилика
на бул. "Мария Луиза"

Лека конструкция на
два етажа ще покрива мо-
зайките. На  партера ще се
експонира по-ранният
пласт, а на второ ниво - по-
късният.

Повдив щe кандидатства
с уникалния си обект Голяма
базилика пред  ЮНЕСКО,
съобщи кметът Иван Тотев
при откриването на Между-
народната среща на туропе-
раторите в Пловдив. Той по-
кани участниците да посетят
Базиликата, която е три века
по-стара от тази в Плиска и
по-голяма от нея.

През 2019 г., когато
Пловдив ще е Европейска
столица на културата,  гра-
дът да има обект, вписан в
културното наследство на
ЮНЕСКО, е надеждата на
кмета Иван Тотев.

"Фокусът на града е кул-
турният туризъм, а Голяма-
та базилика е най-голямото
ни предизвикателство в то-
зи мандат", каза още кме-
тът.

Финансирането на Голя-
мата базилика се поема от
Фондация "Америка за Бъл-
гария", която ще увеличи
първоначално гласуваната
сума от 5 млн. лева заради
разширяването с над 1/3-та
на самия обект.

Община Пловдив ще от-
дели 4,5 млн. лева в три бю-
джетни години - 2016, 2017
и 2018, за строителните ра-

боти.
"Ние не говорим изобщо

за цени, когато сме разсъж-
давали върху идеята.Заедно
с площад"Централен", Голя-
мата базилика е такъв
обект, който ще промени
изцяло облика на Пловдив.
Това е политическо реше-
ние с далечна перспектива.
С цялото си сърце община
Пловдив застава зад идеята
да се разкрият всички архи-
тектурни и културни плас-
тове, и да се впише по най-
добрия начин обекта в град-
ската инфраструктура", ко-
ментира Иван Тотев.

Бижуто - кандидат за ЮНЕСКО

Епископската базилика
е открита при строежа на
подлеза на Пощата през
1982-1984-та, но бързо е
зарязана. През 2005 годи-
на дори преминава в част-
ни ръце. Държавата успява
да си върне паметника на
културата  чрез съдебно
дело.

"С Голямата базилика
Пловдив решава един дъл-
гогодишен проблем и на
градската среда и то в са-
мия център. Една осакате-
на в годините зона ще се

превърне в уникален кул-
турен обект, какъвто няма
на Балканите", прогнозира
кметът Тотев.

След пълното й разкри-
ване Голямата базилика ще
бъде предоставена от дър-
жавата за стопанисване на
община Пловдив, както то-
ва стана с Малката базили-
ка.

Като нея 
няма на
Балканите 

Подземният музей на Пловдив




