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Улици, тротоари,
велоалеи - като
правим нещо, 
да е задълго

Музей в подземия-
та на бившия
Нармаг ще разк-

рие изключително кул-
турно-историческо нас-
ледство на  Пловдив.
Предстои подписването
на меморандум  за сът-
рудничество между Об-
щина Пловдив и авст-
рийските собственици на
сградата за опазване на
археологическите цен-
ности, които се крият в
подземията.

Подписвайки мемо-
рандума, двете страни
декларират намеренията
си за съвместна дейност
в областта на експонира-
нето на археологическо-
то наследство и развитие
на културната инфраст-
руктура - консервация,
адаптация и експониране
на недвижими археоло-
гически културни цен-
ности, провеждане на из-
ложбена дейност, орга-
низиране на туристичес-
ки маршрути.

В подземието  блести
ложата  на Римския ста-
дион на най-знатните
филипополци. Открити и
експонирани са шлюзо-
вете за вода, през които
арената се е пълнила  за

гладиаторски битки. Не-
покътнати и функциони-
ращи са  римските кана-
лизации. Безценна кул-

турно-историческа сък-
ровищница се крие в ед-
на затворена от близо
десет години сграда. Тя

се разкрива  още с първа-
та копка на генералния
ремонт на сградата през
2004 година. 

Под търговския цен-
тър се намират останки-
те на Римския стадион.
Подземието се оказва
най-ниската точка между
Сахат тепе и Трихълмие-
то.
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Здравейте!
Мандатът е към края

си.  И Община Пловдив
има сериозни доказателства да
се гордее с един успешен ман-
дат. Това e период на растеж и
развитие. Пловдив е различен
град - по-зелен, по-чист, индус-
триално и културно средище.
Град, който привлича турис-
ти. Град, интересен за светов-
ните медии, които го  определят за една от
перлите на Балканите.  Пловдивчани заслужа-
ват такъв град - Европейска столица на кул-
турата.

И продължаваме напред. На 30 август  плов-
дивчани ще бъдат свидетели на историческо
събитие за града ни. Откриваме  спортна зала
"Колодрум". Една мечта на Пловдив се сбъдна.
Градът получава своя голям подарък - уникално
съоръжение с колоездачна писта, каквато няма
в Югоизточна Европа. Залата ще бъде дома-
кин на спортни и културни събития от све-
товен мащаб, които Пловдив отдавна очаква
и заслужава.  

Нови инфраструктурни проекти  ще про-
менят визията на града. Наесен започваме ре-
конструкцията на  Коматевско шосе. Следват
"Руски",  "6 септември" и новият булевард "Се-
верен". Готов е проектът и за "В. Априлов". То-
ва ще бъдат нови, модерни булеварди, които
ще дадат голяма сигурност на транспорта  в
Пловдив, ще намалят шума и замърсяването. 

Пловдив става център на алтернативния
транспорт със своите 48 км велоалеи. Строи-
телството е към края си, а велосипедистите
вече изпитват удоволствието да имат сигур-
ни и удобни трасета. Велоалеи ще има и на но-
вите булеварди. Така общата им дължина ста-
ва 60 км - невиждано в страната.

Инж. Иван Тотев, кмет на Пловдив

Музей за съкровищата
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38 проекта за
225 милиона
лева
разработени
от общината

6

"Централен" с
втори спечелен
проект по
"Административен
капацитет"

7

45 нови
тротоари 
в „Северен“

Откриване на 30 август!

под Нармаг
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46проектни предло-
жения е разрабо-
тило общинското

предприятие "Европейски
политики и сътрудничест-
во" от своето създаване. 38
проекта са одобрени и е
получена безвъзмездна
финансова помощ  от  224
859 563,02 лв. Верифици-
раните и изплатени суми
по изпълняваните от Об-
щина Пловдив проекти са
на на стойност  33 479
641,93 лв. Важни проекти
като "Модернизация и раз-
витие на устойчив градски
транспорт в град Пловдив"
(44 306 947,25 лв.) и "Изг-
раждане на зелена и дос-
тъпна градска среда в гр.
Пловдив" (7 902 454,09
лв.) са в процес на изпъл-
нение, а за други вече ре-
ализирани се очаква ве-
рифициране и изплащане
на разходваните средст-
ва.

За сравнение, Дирек-
ция "Европейски програ-
ми и проекти" за периода
от 2009 - 2011 е успяла
успешно да разработи 38
проекта, от които едва 20

на обща стойност от 15
298 600,24 лв. са получи-
ли одобрение. Впечатля-
ваща е стойността на 18-
те разработени от дирек-
цията проекти, които не
са получили одобрение, а
именно:    196 289 066,42
лв., които Община Плов-
див е загубила през пред-
ходния мандат. Сравне-
ниет опоказва, че ОП

"ЕПС" е не само по-
ефективно в разработва-
нето на проектни пред-
ложения, но има и по-ви-
сока успеваемост в прив-
личането на европейско
финансиране.

Източник на финанси-
ране за проектите  не са-
мо Структурните фондо-
ве и Кохезионният фонд,
но и други финансови

инструменти като Фи-
нансовия механизъм на
Европейското икономи-
ческо пространство, на-
ционалните фондове
(Национален доверите-
лен Екофонд, Фонд "Коз-
лодуй", "ПУДООС" и
др.), както и Европейска-
та комисия. Одобрените
38 проекти  са както  фи-
нансирани по оперативни

програми, така и получи-
ли финансиране по други
донорски програми и фи-
нансови инструменти
(например: "Изграждане
на Младежкия център" (2
649 314,83 лв., "Дигита-
лизацията на културно-
историческото наследст-
во на Пловдив -1 147 640
лв., финансирани от ФМ
на ЕИП). 

През 2014 година, ко-
ято беше "кух период",
тъй като се договаряха
условията по оператив-
ните програми  за перио-
да 2014-2020 година, ОП
"Европейски политики и
сътрудничество" разра-
боти проект за дигитали-
зация на културното нас-
ледство на Пловдив на
стойност 1 147 640 лв.,
който се изпълнява през
2015. Също така в парт-
ньорство с град Кеймб-
ридж и Технически уни-
верситет - Мюнхен, Об-
щина Пловдив раз-
работва проект за пре-
чистване на въздуха по
програма на Европейска-
та комисия - Хоризонт
2020.

ОП "ЕПС" върши
много добра работа и тя
е в основата  на устойчи-
вото развитие на Общи-
на Пловдив. Самият
факт, че е спечелено 
95 % от възможното фи-
нансиране, дава положи-
телна оценка за работата
на това общинско предп-
риятие.

Безценна съкровищница
се крие в затворената от  де-
сет години сграда  на бив-
шия Нармаг в сърцето на
Пловдив. Великолепни
тайнства ще заблестят пред
пловдивчани и гости на гра-
да съсвсем скоро.  Община
Пловдив и австрийските
собственици на сградата ще
подпишат меморандум за
сътрудничество  за опазва-
не на културно-историчес-
кото наследство, скрито в
подземията на Нармаг.

Сградата е от  две слети
в едно постройки. Лицето
на тази към Главната е пос-
троено  през 1904 г. и е би-
ла първата поща в Пловдив.
Аархеолози установяват, че
между  двете постройки  е 

имало старинна уличка,
на която хората са връзвали
конете си. След 1940 г.
сградата се превръща в На-
роден магазин. През 2004 г.
става собственост на авст-
рийски инвеститори и пред-
приемачи, които я превръ-
щат в истинско градско би-

жу. Започват реставриране
и основен ремонт. Имената
им са Карл Полцхофер и
инж. Рудолф Лайтнер и
един ден трябва да бъдат
включени в краткия списък
на хората, които са работи-
ли за опазването на култур-
но-историческото ни нас-
ледство. Фасадата е ренови-
рана по всички стандарти за
паметник на културата. 

Сградата ще  бъде из-
ползвана  за търговска
площ на  световна марка,
която скоро ще стъпи на

Главната. Но другата цел  на
собствениците и Общината
е да разкрият музей за сък-
ровищата в подземията на
Стар галери. Те се показват
още с първата копка при ге-
нералния ремонт на сграда-
та през 2004 година. Разк-
рива се каменна структура и
започват археологически
разкопки. Очакванията са,
че под търговския център се
намират останки от Римс-
кия стадион. Находките
обаче надминават и най-
смелите мечти на археоло-

зите. След близо 4-годишна
експертна работа на терен и
инвестирани огромни сред-
ства се оказва, че частите от
римския стадион са съвър-
шено съхранени от натруп-
ванията на пластовете. Там
специалистите откриват
трибуната на най-знатните
фигури от древния град.
Местата им са маркирани с
техните фамилни символи,
които могат да се видят и
днес. Отчетливо се виждат
буквите Z, E, M, с които са
започвали имената на пър-
вите филипополци.

Най-високата точка на
археологията е покривът на
красив тунел с напълно за-
пазен и автентичен керами-
чен под, около който личат
няколко дупки, край които
са открити човешки и живо-
тински кости.  

Археологията разкрива
и други интересни нещо.
Подземието на търговския
център всъщност е най-нис-
ката точка между Сахат те-
пе и Трихълмието. Там се е

събирала вода, която през
ясно очертани шлюзове се е
изливала нарочно на арена-
та, за организираните със-
тезания с лодки и гладиа-
торски битки. Водата е те-
чала по изключителна   ка-
нализационна система, коя-
то е запазена и функциони-
ра и до днес. Идеята е един
от каналите й, който върви
точно под древната трибуна
на знатните филипополци,
да бъде превърнат в крис-
тална река на Сваровски. В
подземната част може да се
види и античната канализа-
ция, която работи и до днес.
Издържала е над 2000 годи-
ни, защото тръбите са свър-
зани с животински тъкани..
Античността е съчетана по
великолепен начин с автен-
тичната зидария от начало-
то на XX век, когато е пост-
роена сградата, и с модер-
ното- стъклени градежи и
метал.

Очаква се това безценно
място скоро да бъде откри-
то за всички пловдивчани и
гости на града, като ще бъ-
де обогатено със светлинни
ефекти, които да разкрият
цялата му прелест. 
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38 проекта за 225 милиона лева
разработени от общината

ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ В МИНАЛИЯ МАНДАТ
ГОДИНА БРОЙ ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ СТОЙНОСТ НА ОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТИ ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА

2007 0 0 лв. 0 лв.

2008 3 0 лв. 0 лв.

2009 5 6 812 111,56 лв. 6 113 573,56 лв.

2010 5 5 158 312,91 лв. 4 420 050,91 лв.

2011 7 3 328 175,77 лв. 3 218 486,65 лв.

ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ В ТОЗИ МАНДАТ
ГОДИНА БРОЙ ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ СТОЙНОСТ НА ОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТИ ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА

2012 19 209 150 019,21 лв. 28 637 126,16 лв.

2013 9 13 692 203,50 лв. 4 245 236,58 лв.

2014 8 840 562,35 лв. 597 279,19 лв.

2015 2 1 176 777,96 лв. 50 871 776,76* лв.

Общо: 
20 одобрени проекти

Обща стойност на одобрени
проекти: 15 298 600,24 лв.

Общо: 
38 одобрени проекти

Обща стойност на одобрени
проекти: 224 859 563,02 лв.

Културен шедьовър на Главната очаква пловдивчани



Нови 1000 билета на
промоционални цени са в
продажба за концерта на
Крис Норман в Пловдив.
Поради големия интерес и
почти мигновеното изкупу-
ване на билети с промо це-
ни, касите са заредени с нова
партида, в отговор на инте-
реса на меломаните и фено-
вете на звездата. Концертът
е на 19 октомври в новопос-
троената многофункционал-
на зала "Колодрум".  Рок,
кънтри и класическо пиано
ще звучат в новото прост-
ранство на града.

Пловдивчани и гостите

на града ще имат възмож-
ност да чуят и да пеят на жи-
во вечните парчета на Крис
и "Smokie": "Midnight
Lady", "Living next door to
Alice", "Oh Carol", "Darlin'",

"Ordinary Heart", "Be my
babe", I'll meet you at mid-
night", "Mexican Girl" и още
много мега хитове. И днес
емблематичният Крис Нор-
ман продължава да твори и
да изнася концерти по цял
свят.

Билети могат да наме-
рят на касите пред Община
Пловдив, в мрежата на
Евентим, Пикадили, Офис 1
и бензиностанции ОМВ. Це-
ната на билетите е от 20 до
50 лева.

Капацитетът на много-
функционалната спортна за-
ла "Колодрума" е за 6000
зрители, а след изчерпване-
то на промоционалните
2000 талона, в продажба на
стандартните цени ще бъдат
пуснати и останалите 4000
седящи места.

Поредната статия за
Пловдив беше публикувана
във френски медии. Тя е на-
писана от  Ришар Бейон,
френски журналист, кой-
то посети града по време
на Международната сре-
ща на туроператорите.
Ришар е един от популяр-
ните автори на статии за
пътуване в чужбина. Него-
вите творби се публику-
ват в издания като  "A la
Une", "City breaking", "Non
class?", "L'indigo". След по-
сещението си тук той е
очарован от вековния град,
пише и публикува няколко
статии за Пловдив. В ми-
налия брой на "Градът"
публикувахме една от ста-
тиите. Ето още една от
същия автор.

Пловдив е разположен
по бреговете на Ма-
рица - река, която

французите познават, тъй
като една българка, наречена
Силви Вартан, направи пе-
сен за нея. С 800 000 турис-
ти през 2014 г. (от които 23
%  чуждестранните посети-
тели) Пловдив си поставя за
цел да посрещне 3 милиона
туристи през 2019 г. -  годи-
ната, през която той ще бъде
под светлината на прожекто-
рите. Сто и десет хотели съ-
ществуват вече и се носят
слухове, че международни
марки са хвърлили око на
българския град.

Пловдив съчетава всички
архитектурни стилове, сви-
детелстващи за неговите
щастливи и славни дни, но и
за неговите нещастия и беле-
зи на историята му. 

Първоначално като люл-
ка на тракийската цивилиза-
ция и на траките - изискани

хора от античността, след
това Пловдив се изгражда
като римски град, впоследс-
твие като османски и мю-
сюлмани град и православен
град преди да премине към
своя съветски период. На то-
зи български град не липсва
чар, белязан е от известно
безгрижие на Гърция, него-
вия съсед. Градът е врата
към Югоизточна Европа,
перла на Балканите. Извес-
тен като града на седемте те-
пета, Пловдив е най-старият
град в Европа, и без съмне-
ние поради това свое истори-
ческо и имуществено нас-
ледство Пловдив бе избран
за европейска столица на
културата за  2019 г.

Центърът на Пловдив се
различава от новия или съв-

ременния нов град, където
пътища и артерии премина-
ват, за да обслужват основ-
ния пътен трафик. Пловдив е
мястото, където са запазени
най-големите градски и ар-
хитектурни доказателства за
сталинската и съветската
епоха. Стабилни сгради, ко-
лективни жилища, но и пар-
кове и градини се разпрости-
рат и образуват смесица от
зеленина и бетон. Този град е
простичък и работлив, оцве-
тен е с един вид носталгия,
която въпреки това днес е
надмогната. Откриваме тук
и там античен музей, остан-
ки от византийска църква
или мост, върху който е изг-
радена зона за пазаруване,
напълно покрит и разпола-
гащ се над река Марица.

Сърцето на града е ста-
рият град със "Стария Плов-
див" или по-скоро двата  ста-
ри градове Пловдив. Добре
дошли в долния град в квар-
тал Капана до голяма степен
оживен от пешеходната зо-
на. Последната се разполага
по дълга улица, върху която
има двойна редица дървета
със защитна сянка. Има мно-
жество малки магазини, ка-
фенета - барове с приветли-
ви тераси, а в средата на ули-
цата всяка пролет  се органи-
зира занаятчийско изложе-
ние, по време на което съжи-
телстват занаятчии, худож-
ници и творци за радост на
зрителите, независимо дали

са българи или туристи.
Пловдив се разкрива пос-

тепенно, докато се разхожда-
ме по неговите стръмни пе-
шеходни улици. Тук - турско
кафене в стара джамия, там -
останки от Римския стадион,
където атлети и гладиатори
са изнасяли своите предс-
тавления. След това около
римските останки, които са
невероятно добре запазени,
правим скок в бъдещето с
търговските зони, ресторан-
ти и модерни кафенета с
тайни тераси, изгражда едно
почти лично пространство,
където времето не е от зна-
чение, а най-доброто тепър-
ва предстои, когато изкачва-

ме стръмните склонове на
Стария Пловдив. Пренасяме
се два века назад във време-
то с калдъръмените улици,
хаотични, но с особен чар.
Къщи на господари, благо-
родници и богати търговци,
често украсени с широки те-
расовидни градини. Къщи с
цветни етажи, всички обли-
цовани с дърво и с множест-
во прозорци и щори, от кои-
то можем да наблюдаваме,
без да бъдем забелязани.
Когато посещаваме тези къ-
щи, си даваме сметка за жи-
вота, който благородниците
са водили там. Ставаме сви-
детели на живота на общес-
твеника, който той е водил
на този етаж, или живота на
етажа на семейството,  а съ-
що и на  местата за любовни
срещи с любовници, които
са имали само едно право:
да служат на своя господар
и любовник.

Тук е и Античният теа-
тър, построен в края на пър-
ви и началото на втори век.
Той доминира в южен Плов-
див и гледа към  планинска-
та верига Родопи. Построен
по време на царуването на
император Траян, там са се
провеждали гладиаторски
борби и ловни игри пред
6000 зрители. Реставриран
през 1981 г., той може днес
да побере само 3500 зрите-
ли, но е намерил своето
място в културните програ-
ми на града. 

И накрая не можем да
представим Пловдив без да
споменем винените марш-
рути тук, "Долината на рози-
те" на север към Стара пла-
нина, "Долината на тракийс-
ките царе", а също и въз-
можностите за религиозен
туризъм. 
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Доайенът на междуна-
родните кинофестивали у
нас - "Любовта е лудост",
за първи път тази година
ще представи част от
програмата си в Пловдив.
Прожекциите ще са в пе-
риода между 4 и 10 сеп-
тември. Ценителите на ка-
чественото кино в Плов-
див ще имат възможност
да се насладят на заглавия
като "Меси" - биографи-
чен филм за звездата на
"Барса", на новия филм на
Никита Михалков, на на-
шумели заглавия на Анд-
рей Звягинцев, "Мариус" и
"Фани" на Даниел Отьой,
носителя на "Златна пал-
ма" - "Дийпан".

23-то издание на кино-
фестивала във Варна за-
почва на 21 август, а на
официалното откриване
ще бъде представен фил-
мът "Каръци" на режисьо-

ра Ивайло Христов. В
рамките на феста зрители-
те ще имат възможност да
видят още три нови бъл-
гарски ленти - "Бартер" на
Атанас Киряков, "Жената
на моя живот" на Антоний
Дончев и "Събирач на
трупове" на Димитър Ди-
митров.

По време на фестивала
ще бъдат представени две
програми, посветени на
100-годишнината от гено-
цида над арменския народ.
В програмата на събитие-
то е включена и панорама-
та "Лицата на войната",
посветена на годишнината
от края на Втората светов-
на война.

Организаторите ще
обърнат специално внима-
ние и на 100-годишния
юбилей от прожекцията
на първия български игра-

лен филм. На тази годиш-
нина е посветен голям
концерт с вечните хитове
от любими родни филми,
които ще изпеят Марияна
Попова, Орлин Горанов,
Маргарита Хранова, Дони
и Нети, Влади Тотев. 

Филмите от състеза-
телната част на кинофес-
тивала ще бъдат оценява-
ни от 5-членно жури с
председател проф. Любо-
мир Халачев. Ще му по-
магат три дами от Арме-
ния, Беларус и Румъния,
както и кинокритик от
Сърбия.

Фестивалът "Любовта
е лудост" е замислен през
1993 година и години на-
ред е единственият между-
народен кинофестивал,
който се провежда у нас, а
след това - единственият
конкурс за игрални фил-
ми.
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Билетите за Крис Норман
се харчат като топъл хляб

Влиятелното британско
музикално списание "Metal
Hammer" пусна специално
съобщение за предстоящия
уникален концерт на
OPETH в Античния театър в
Пловдив на 19 септември.
Изданието подчертава, че
става дума за шоу с оркес-
търа  на Държавната опера в
Пловдив. В статията за пър-
ви път  се съобщават офици-
ално имената на част от пес-
ните, които OPETH ще из-
пълнят с оркестъра.

"Сред парчетата, които
ще бъдат представени с ор-
кестър, са 'Eternal Rains Will
Come', 'The Drapery Falls',
'Demon Of The Fall' и 'The
Grand Conjuration'. След то-
ва, OPETH ще изпълнят  са-

ми песни от цялата си дис-
кография", пише изданието.

Списанието цитира му-
зикантите от групата, които
говорят за българските им
колеги: "Оркестърът има
дълбоки корени и 100 годи-
ни история. От него са за-
почнали някои световноиз-
вестни диригенти"!

Всички песни, които
OPETH ще представят за
първи път в историята с ор-
кестър, вече се аранжират от

диригента Левон Манукян и
Георги Милтядов.

Интересът към концерта
в чужбина е огромен. Очак-
ва се близо половината зри-
тели да бъдат фенове от Ан-
глия, Германия, Франция,
Италия и скандинавските
страни, както и съседните на
България. 

Концертът е част от пе-
тото издание на музикалния
форум Sounds of The Ages
2015. 

„Любовта е лудост“

гостува за първи път в Пловдив

Британският "METAL HAMMER":

Гледайте концерта 
на  OPETH в Пловдив

е перла на    
Балканите
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Мандатът през 2014 година

Приключи реконструкцията на важни за пловдивчани инфраструктурни обек-
ти  и  пътни артерии, като ул. "П. Д. Петков", ул. "Богомил", бул. "Македония", бул.
"Христо Ботев", ул. "Димитър Талев", бул. "Никола Вапцаров", ул. "Братя Бъкстон",
площад "Брестовица", ул. "Борис Петров", източното платно на моста над река Ма-
рица на бул. "Васил Априлов" и много други.

Продължи  изграждането на  мо-
дерни и в съответствие със съвремен-
ните изисквания детски площадки на
открито на стойност над 860 000 лева.

След пускането на  новита детска градина "Кота-
ракът в чизми" в район "Южен" и детска ясла "При-
казка" в район "Тракия", започнахме и строителство-
то на ЦДГ "Мир" за 200 деца в район "Западен".

Успешно приключи проектът за обновяването на
Малката Главна до Пешеходния мост. Така Пловдив
стана градът с най-дългата пешеходна зона в Европа -
1750 метра. 

Проведен е безпрецедентен международен
конкурс за новата визия на площад "Централен".
Проектът на португалското архитектурно бюро
FORA бе класиран на първо място в обявения от
община Пловдив конкурс, в който се включиха 125
участници от 41 държави от 6 континента
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Първо - реконструи-
раме улици, които
ги помним отдавна

със  задръстване на  дви-
жението, с шума, който се
вдига  по тях. И са източ-
ник на замърсяването на
въздуха. Става дума за
"Коматевско шосе, "6 сеп-
темвре", "Руски".

Второ -  освен че гово-
рим  за превръщането им в
модерни булеварди, на тях
ще има и велоалеи.  Така-
дължината им  няма да бъ-
де 48 километра, които из-
граждаме сега, а ще стигне
60 км. Пловдив става град
с най-развитата мрежа за
алтернативен транспорт.
Това ще рефлектира в чис-
тотата на въздуха - по-
малко прахови частици.
По-малко шум, по-лек тра-
фик.

Това са тежки проекти,
които отнеха много време
за подготовка. Само "Ва-
сил Априлов" се готвеше
две години и половина. На
практика това са нови пъ-
тища. Образно да се изразя
- копае се една дупка и

всичко започва от нулата.
Със строителстовото вър-
вят и комуналните опера-
тори - подмяна на всичко
по пътното трасе. През ця-
лото време сме работили с
дружества като ВиК, ЕВН,
Топлофикация, за да създа-
дем най-добрите условия
за проектна готовност, за
което им благодаря.

"Северен" е изцяло нов
булевард с всички комуни-
кации по него. Той ще нап-
рави байпасна връзка с ко-
лелото на панаира, което е
невралгична точка в градс-
кото движение. Този буле-
вард ще облекчи движени-
ето по "България", където
забранихме движението на
тирове над 12 тона.

Тези проекти ще дадат
нова визия на града и нова,
по-висока сигурност на
транспорта.

Започваме с Коматевс-
ко шосе, "Руски", паважа
на "6 септември" от Цариг-
радско шосе до моста на
Адата и "Северен" от Ада-
та до Брезовско шосе. То-
ва са важни обекти и част

от стратегията на Пловдив
за околовръстен ринг на
булевардите. Това е вът-
решният ринг, който тряб-
ва да продължи с втория
етап - Брезовско шосе,
Карловско шосе, после от
Карловско към "Победа",
след това отиваме към
"Модър-Царевец" , Кук-
ленско шосе, Асеновградс-
ко шосе. 

Планът на общината е
да започне с "Коматевско
шосе" и успоредно да се
работи по "В. Априлов"
още тази есен. Коматевско
ще бъде изцяло затворен и
сме осигурили обходен
маршрут по "Д. Талев",
който има ново осветле-
ние.  На "В. Априлов" за-
почваме от Централна гара
до "Тракия" или "Л. Кара-
велов", това ще е първата
ремонтирана отсечка.
След  първия етап на "В.
Априлов" започва и първи-
ят етап на "Руски" - от Га-
рата до хотел "Лайпциг".
"Руски" трябва да бъде
приключен до октомври
2016 г., тогава се очаква
откриването и на мол
"Марково тепе", където ще
има триетажен подземен
паркинг. Предвидено е раз-
ширение на "Гладстон", ко-
ето става актуално през
следващата година - пре-
махване на паважа от "Рус-
ки" до "В. Априлов".

Улици, тротоари, велоалеина кмета
Думата

До края на годината предстои старт на три
важни инфраструктурни проекта. Първият е
свързан с 30-милионния заем  за реконструкци-
ята на няколко булеварда, вторият е "Васил Ап-
рилов", много важен проект, и третият - продъл-
жението на ул. "Проф. Цветан Лазаров." Изграж-
дането на тези обекти ще промени града основ-
но.



Следва "6 септември"
до моста на Адата и тра-
фикът ще бъде поет от
"Мария Луиза" и "Изто-
чен". Според споразумени-
ето  с Европейската банка
за развитие имаме три го-
дини, в които тези проекти
трябва да се случат. Това
ни дава възможност така
да разпределим ремонти-
те, че да не затрудняваме
прекалено много движени-
ето в града.

Паралелно с тези обек-
ти работим и по други в
рамките на тези три годи-
ни. Предвиждаме старта на
"Модър -Царевец" с рекон-
струкция на  "Царевец" от

Пещерско шосе до  "Стам-
болийски", северното
платно на "Христо Ботев"

Най-големият проект,
който подготвяме за след-
ващата година, е "Голямо-
конарско шосе".  В него
влиза Царацовския пътен
възел, "В. Априлов", който
започнахме от "Дунав" до
"България", моста на "В.
Априлов". Така ще имаме
една вътрешна магистрала
от  Гарата до  магистрала
"Тракия".

Това, което правим, е
не просто преасфалтиране
на улици. Правим чисто
нови улици. Да вдигнеш
50-годишен паваж на "В.
Априлов" е все едно на го-
ла поляна да започнеш нов
път.

Другата ни основна за-
дача през този период на
строителство са тротоари-
те. Огромно внимание на
тях, макар че не сме спре-
ли да работим във всички
квартали. По всяка вероят-
ност ще стартираме и но-
вата процедура за следва-
щия тригодишен период за
тротоарни  настилки. Изк-
лючително внимание се
обръща на качеството. По-
лагаме настилки, които би-
ха издържали в следващи-
те 30 години. 

Така трябва да се рабо-
ти в Пловдив - като се нап-
рави нещо да е задълго. 

- като правим нещо, да е задълго

Мандатът през 2014 година

Пловдив  се превърна новата аутсорсинг и IT дестинация на България. Градът
ни има всички предпоставки аутсорсинг бизнесът да расте бързо. Навлязоха  но-
ви инвеститори и беше проведен първия по рода си  бизнес форум "Аутсорсинг
дестинация България".  Спечелени бяха  редица награди за развитието на бизне-
са в Пловдив.

Пловдив стана първият български град, обявен за Европейски град на спорта.
Спортният календар за миналата година включи рекорден брой събития - 143. За
сравнение в предишни години те бяха около 90.  Градът спечели домакинствата на
международни спортни събития и продължи с инвестициите в спортна инфраст-
руктура.

Откриха се над над 30 площадки за street work-
out и десетки фитнеси на открито, които се радват
на голям интерес от страна на гражданите. На тези
площадки се провеждат състезания, които събират
голям брой участници, предимно млади хора.

Продължи рестраврацията на обекти в Стария
Пловдив, текущи ремонти, ново улично и художес-
твено осветление. Възстановена е  фреската на Ге-
орги Божилов - Слона на ул. "Съборна" и др. Про-
дължи реконструкцията на най-старата запазена къ-
ща в Стария град - "Клианти".  Със средства от об-
щинския бюджет бяха възстановени уникалните та-
вани на къщата. 

Пловдив получи редица призове и отличия, сред
които "Най-красив град на България", Кметът на
Пловдив бе обявен за № 1 по привлечени инвести-
ции, Античният стадион на Филипопол бе изборът на
публиката в конкурса "Сграда на годината", а воде-
щото специализирано издание  Lonely Planet обяви
Пловдив като един от 10-те града, които задължител-
но да се посетят през 2015 г.
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Ремонт на  бул. "В. Ап-
рилов" започна в отсечка-
та от бул. "Дунав" до бул.
"България". 

Това е старт на проект
на Общината на стойност
1,5  милиона лева. Той
включва преасфалтиране
на важни улици в града.
Първата копка направиха
кметът Иван Тотев  и
Ральо Ралев, райкмет на
"Северен".

Ще бъде извършено
преасфалтиране на двете
платна, подмяна на освет-
лението, асфалтиране на
тротоарните настилки. От-
сечката е около 400 метра.
След това продължаваме с

вътрешноквартални улици
като "Цар Асен", "Цанко
Дюстабанов" и други по
предложения на районните
администрации", обясни
кметът.

Първо се асфалтира за-

падното платно. Срокът за
изпълнение е един месец.

"Това е входна артерия
на града и артерия, която
не е част от проекта за
"Голямоконарско шосе".
Самият проект за "Голя-
моконарско шосе" започва
от кръстовището на бул.
"Васил Априлов" с "Ду-
нав" и продължава до Ца-
рацовски пътен възел",
обясни инж. Иван Тотев.

Нов „В. Априлов“ от
„Дунав“ до „България“
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Район "Централен" е
единственият с два
спечелени проекта

по Оперативна програма
"Адмнистративен капаци-
тет". И това не е случай-
но, тъй като тук, в най-го-
лемия район на Пловдив,
са концентрирани много
исторически паметници,
археологически находки,
сгради - паметници на
културата. Тепетата също
са на територията на
"Централен", което за-
дължава администрация-
та да бъде компетентна.

"По тази причина по
проекта бяха разработени
специфични модули, съ-
образени с условията на
средата, тъй като важна
част от изискванията за
съвременна администра-
ция е тя да бъде близо до
хората", коментира кме-
тът на "Централен" Геор-
ги Титюков по повод про-
екта "Повишаване на ква-
лификацията и компетен-

тността на служители от
общинска администрация
Пловдив - Район "Центра-
лен". 

Първият приключил
проект е на стойност над
75 000 лева, а вторият е
над 130 000. Служителите
ще преминат през редица
обучения за повишаване
на специфичните им уме-
ния и професионална ква-
лификация.

Район "Централен" ра-

боти успешно и по проект
"Живей пълноценно", по
схема за безвъзмездна фи-
нансова помощ "Помощ в
дома". Той стартира на 1
февруари 2013 година и е
с продължителност 17 ме-
сеца. Общата сума на про-
екта е 210 000 лева. 

По проекта е разкрито
Звено за услуги в домаш-
на среда, което оказва по-
мощ на лица с увреждания
и самотни възрастни хора

тяхната социална адапта-
ция. Чрез този иновативен
подход ще се даде въз-
можност за извеждане на
услугите "Личен асис-
тент", "Социален асис-
тент" и "Домашен помощ-
ник" от тесния семеен
кръг на лицата с уврежда-
ния и осигуряване на ре-
ални възможности на чле-
новете на семейството,
ангажирани с предоставя-
не на услуги за нуждаещи

се близки, да работят.
Район "Централен"

кандидатства и за финан-
сиране на проект "Незави-
сим живот" по оперативна
програма "Развитие на чо-
вешките ресурси". Целта е
намаляване на бедността
и насърчаване на социал-
ното включване, като про-
ектът ще обхване 120 ду-
ши с увреждания над 65
години, които не могат да
се обслужват сами вкъщи.

Срокът за изпълнение е 24
месеца, а стойността е 496
290 лева. Идеята е да се
подобри достъпът им до
основни социални и здрав-
ни услуги и да се постигне
независимост и социална
интеграция. За целта ще
бъде създаден Център за
почасови услуги, а заедно
с това ще се даде възмож-
ност на 47 лица, които по-
лагат грижи за своите
близки с увреждания, да
се включат реално в паза-
ра на труда.

Проектът има за цел да
осигури развитието на
дейностите за обгрижване
на лица с увреждания и
социално включване след
приключване на проект
"Нови алтернативи", как-
то и да надгради и допъл-
ни услугите по схема "По-
мощ в дома" и национална
програма "Асистенти на
хора с увреждания".
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705 хиляди лева е стой-
ността на строителната
програма на район "Центра-
лен" за 2015 година. Средс-
твата, предвидени за ремон-
ти на пътни, тротоарни нас-
тилки, антипаркинг колчета
са събрани от платени такси
за гаражи, депозити от не-
възстановена в срок настил-
ка, както и от предоставени-
те 200 хиляди лева с реше-
ние на Общинския съвет.
250 хиляди лева се влагат за
преасфалтиране на улици.
Същата е сумата за нови
тротоарни настилки, анти-
паркинг колчета и парапети.
Общият брой парко места,
които ще се обособят, са
около 200. Високи бордюри
ще възпрепятстват паркира-
нето на автомобили по тро-

тоарите. 
С приходи от гаражи

през 2012 година бе изгра-
дено ново улично осветле-
ние на бул. "Източен", ул.
"Цар Асен" и ул. "Осъм", а
за 200 000 лева се извърши
подмяна на дъждопре-

носни шахти и на амор-
тизирана ВиК инфра-
структура, тръбна и кабел-
на мрежа. 

През 2013 година е из-
вършен текущ ремонт на
"Източен" в участъка от "6
септември" до ул. "Изток",

благоустроено е подблоко-
вото пространство на бул.
"Свобода", където е възста-
новена асфалтовата настил-
ка, оградата на спортната
площадка, обособена е пло-
щадка за кучета, монтирани
са спортни съоръжения и
уреди за фитнес на открито,
парково осветление.

С постъпления от такса-
та за гаражи през изминала-
та година е изграден пар-
кингът до Търговски център
"Гранд" и паркингът на ул.
"Елиазар Калев", ремонти-
рана е настилката на пар-
кинга на бул. "Марица". Със
сумите от гаражите бе нап-
равено и кръговото кръсто-
вище и паркингът за автобу-
си, водещи туристи в Ста-
рия град, на площад "Алек-
сандър Малинов". С допъл-
нителни приходи от бюдже-
та на "Централен"  е благо-
устроена и озеленена зоната
около "Евмолпия", монти-
рани са фитнес уреди.

705 000 лева за ремонт на 
улици и тротоари за 2015 г.

40 броя нови градинс-
ки пейки на стойност 9600
лева бяха поставени на те-
риторията на "Центра-
лен". 

"Стараем се непрекъс-
нато да подобряваме
градската среда и да съз-
даваме подходящи усло-
вия за отдих и почивка на
нашите жители", казва ра-
йонният кмет Георги Ти-
тюков. Пейките са с необ-
ходимите изисквания, за-
ради постоянното въз-
действие от външни ат-
мосферни влияния, и са
изработени от дърво и ме-
тал. 

На онлайн портала за
мнението на граждани от-
носно качеството на обс-
лужване на администра-
цията на района 44 на сто

от гражданите заявяват,
че са очаровани от ниво-
то, 24 на сто казва, че са
доволни, нямат оплаква-
ния 6.6%.

Монтираха 40 нови
пейки само през юни

Близо 15 хиляди лева
коства ремонтът на гара
"Пионер" на Детската же-
лезница", която вече при-
ема първите посетители.
Направени са хидроизо-
лация на покрива, смене-

на е дограмата, спирката
е боядисана отвън и от-
вътре, изградена е рампа
за деца в неравностойно
положение.

"Возил съм се тук ка-
то дете, сега водя сина

си", каза при откриването
кметът на район "Центра-
лен" Георги Титюков. Той
припомни, че събраните в
Седмицата на благотво-
рителността средства са
били инвестирани в нап-

равата на рампа, а средст-
вата от предстоящата
кампания между 15 и 20
септември ще бъдат вло-
жени в детската площад-
ка, която е под гара "Пио-
нер". Ще се монтират и
уреди за деца с уврежда-
ния", обясни още Георги
Титюков.

Обновиха гара „Пионер“ на 
детската железница с 15 000 лева

„Централен“

по „Административен капацитет“
Районът чака близо половин милион за "Независим живот"

в помощ на възрастни хора с увреждания

Георги Тютюков при
откриването на обновената
гара „Пионер“

с втори спечелен проект
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45ремонтирани тро-
тоарни настилки с
нови вибро пресо-

вани плочи отчита за пос-
ледните три години район
"Северен". Подновени са об-
що 6193 кв.м. на булеварди-
те "България", "Дунав" и
"Васил Априлов", на улици-
те "Огражден", "Достоевс-

ки", "Петрохан", "Сливни-
ца", Факел", "Стефан и Об-
рейко Обрейкови".

"Готов е и новият трото-
ар на ул."Гонда вода", обяви
кметът инж. Ральо Ралев.
Преминаването през този
участък бе затруднено, тъй

като корените на дърветата
през годините са надигнали
и изпочупили тротоарните
плочи.

Ремонтните дейности
включиха полагане на 150
метра нови бордюри, как-
то и на нови вибро пресо-

вани тротоарни плочи с
обща площ 210 квадрата,
направени са нужните
скосявания на настилката
за улесняване на достъпа
на хора с увреждания.        

Районът увеличи двой-
ни приходите си от такси-

те за гаражи.  За 2014-а
приходите са 320 000 ле-
ва, като за сравнение
през 2011-а те са били
180 000. Със средствата
се ремонтират квартални
улици в района.

Голям  интерес от ин-

веститори има в район
"Северен", но проблемът
е в липсата на свободни
терени. Най-много са за-
питванията за парцели
около Пешеходния мост,
което е доста учудващо
поради липсата на парко-
места там, коментира Ра-
лев.
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Детските площадки са
гордостта на районния
кмет инж. Ральо Ралев.
Именно в управлявания от
него район "Северен" бе
открита първата интерак-
тивна еко площадка на бул.
"Дунав" 190-194, изградена
с помощта на "Зонта клуб".
Основните елементи са из-
работени от дърво. Проек-
тът е дело на талантлива
млада българска, която ра-
боти в Англия. Изработка-
та на катерушките, бесед-
ката и играчките бе повере-
но на учениците от Профе-
сионалната гимназия по
дървообработване. За изг-
раждането на площадката
помогнаха също много
фирми и граждани. 

Другите шест нови пло-
щадки, създадени от 2012
година насам са съобразе-
ни с условията за безопас-

ност.  С подкрепата на Lidl
на детска площадка се рад-
ват живущите на пл. "Че-

хов". Съвместно с Евангел-
ската църква бе изградена и
площадката срещу СОУ
"П. Яворов", която е сред
най-посещаваните от май-
ките и малчуганите. Строи-
телна фирма "Тирлин" под-
крепя изграждането на пло-
щадката на бул. "Марица"-
север. В парк "Рибница" и
на ул. "Борба" също има
поставени нови съоръже-
ния, на които децата да се
забавляват.

Майките, които ползват
услугите на млечна кухня
"Слънчеви лъчи", вече ще
се възползват от новоизг-
радената рампа. Над 400
деца получават храна от
кухнята, но родителите
трудно изкачвали стълби-
те, така че новата придо-
бивка изключително много
ги улеснява занапред.

Нови седем площадки
за фитнес за открито ще
позволят на жителите на
район "Северен" да под-
държат добра спортна фор-
ма, при това напълно безп-
латно.

Ремонтиран е фитнесът
срещу бул."България"
№41-45, който след ван-
далски прояви беше неиз-
ползваем. Подменени са
всички елементи на комп-
рометираните съоръжения
- лодка, колело, степер,
сърф и конник, а на място-
то на откраднатите са пос-
тавени нови уреди - трена-
жор за ръце и люлка маха-
ло. За бъдещата безопас-
ност на трениращите на от-
крито и с цел да се избегнат
още вандалски прояви е
поставена видеокамера за
наблюдение.

"Призовавам живущите
в близост граждани своев-
ременно да сигнализират
органите на реда, ако ста-
нат свидетели на посега-
телства. По този начин за-
едно ще успеем да опазим
поредното подобрение на
инфраструктурата в града,

което е част от цялостната
визия за модернизирането
и урбанизирането на райо-
на. Надявам се, че сега тук
ще бъдат привлечени още
повече жители на район
"Северен", които с удовол-

ствие ще прекарват сво-
бодното си време в трени-
ровки на открито", каза
кметът инж. Ральо Ралев.

Останалите спортни
площадки, отворени сво-
бодно и за деца, и за въз-
растни, са на двете на бул.
"Марица", изградени през
2013-а и 2014 година, на
ул. "Борба", в парк "Рибни-
ца", на ул. "Иван Рилски" и
на бул. "Васил Левски"
(Гиганта).

Седем площадки за 
фитнес на открито

Детските площадки - 
гордостта на инж. Ральо Ралев

45 нови тротоари  в „Северен“
Районът е с двойни приходи от гаражи за миналата година

С изцяло обновени
здравни кабинети ще пос-
рещнат новата учебна го-
дина училищата и детските
градини на територията на
район "Северен". Текущият
ремонт включва подмяна
на подови настилки, боя-

дисване на стени и тавани,
подмяна на ключове и кон-
такти, доставка и монтаж
на климатици и комарници.

Дейностите, които те-
кат в момента, са изцяло
съобразени с изискванията
на РЗИ Пловдив и ще прик-

лючат до края на август.
С новооткритите близо

200 нови места в детските
градини може да се каже,
че е решен и този проблем
за децата в най-големия ад-
министративен район на
Пловдив.

Обновяват здравните кабинети
на учебните заведения
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През април започна
изпълнението на
последния етап от

реконструкцията на къща
"Клианти". В този мандат
една от най-красивите къ-
щи в Стария град изцяло
ще бъде реновирана.

"Когато преди три го-
дини за първи път дойдох-
ме тук, за да обявим стар-
та на реконструкцията на
къща "Клианти", нямаше
дори стълбище, а  сградата
беше пред срутване и
трябваше да бъде конст-
руктивно укрепена", при-
помни кметът на Пловдив
инж. Иван Тотев. Обновя-
ването на паметника на
културата от национално
значение  е започнало още
през 2006 г. по така наре-
чената Японска програма,
но е  замразено до 2012 го-
дина.

Обновяването се  из-
пълняват от фирма РЕСТ
на големия реставратор
Джовани Димитров. Къща
"Клианти" е построена в
началото на 18 век преди
да се роди т. нар. симет-
рична пловдивска къща,

припомни  Димитров и
обясни сложността на дей-
ностите, тъй като таваните
нямат аналог в Стария
град. Той заяви, че с пъл-
ното възстановяване на
оригиналите обектът ще

стане пример за отноше-
нието на кмета Иван Тотев
и на Пловдив към кул-
турното наследство на
града. Технологията за
декориране на стените и
таваните е доста сложна и

трудоемка, защото се
извършва ръчно, но вече
имаме опит, заяви ръково-
дителят на проекта Джова-
ни Димитров. 

До края на годината къ-
ща "Клианти"  ще бъде го-
това в целия си блясък. За
цялостното й обновяване
досега за изразходвани
около милион лева от об-
щинския бюджет. "Къщите
са жив организъм и огром-
на отговорност, която
струва скъпо", подчерта
Иван Тотев.  Проектът
предвижда  реставрация и
консервация на къщата, из-
работка и монтаж на вът-
решно дървено стълбище,
възстановяване на тавани-
те, топлоизолиране на вът-

решни стени и подове, под-
мяна на врати и частична
подмяна на дограма, изра-
ботка, реставрация и кон-
сервация и монтиране на
декоративни дървени тава-
ни, довършване на ВиК и
ел. инсталацията, монти-
ране на пожароизвестител-
на инсталация, поставяне

на сигнално-охранителна
инсталация, частично бла-
гоустрояване на дворното
пространство.

Таваните на "Клианти"
са уникални -  със златен
варак, стъклени орнаменти
и нямат аналог не само в
Пловдив. Те са изографи-
сани през 1817 година.

"Имаме възможност да
правим интервенции на
обекти, които са много
важни за града и дават са-
мочувствие на пловдивча-
ни", коментира  кметът.
Той изрази увереност, че
след приключване на ре-
монта къща "Клианти" ще
се превърне една от перли-
те в туристическите марш-
рути на града.

Един от най-емблема-
тичните и посещавани ту-
ристически обекти в Ста-
рия град - Етнографският
музей  също ще бъде ре-
монтиран и до два месеца
ще има нов вид.  Сградата
се нуждаеше от спешно
обновяване, след като во-
дата се стичаше по изписа-

ната фасада и я рушеше.
"Срам ни е да посреща-

ме туристи в това състоя-
ние. Благодаря на община-
та, че откликна най-после",
каза директорът на музея
Ангел Янков. Сградата е
строена през 1847 г. и при-
съства във всички реклам-
ни материали и картички

за Пловдив. Това е единст-
вената къща, чиито покрив
е с тройна кобилищна фор-
ма, която представлява
разперена птица. Експози-
ционните площи са над 2
декара.

Първият етап от рекон-
струкцията включва ре-
монт на покрива с хидро- и
топлоизолация, като за
целта в общинския бю-
джет са заложени 120 хи-
ляди лева. На следващия
етап се предвижда рестав-
рация на фасадата и подо-
вете на сградата.

"Със своята уникална
фасада и прекрасния си зе-
лен двор Етнографският
музей присъства във всич-
ки рекламни материали на
Пловдив и се радвам, че
дойде ред за неговата ре-
конструкция, която е сред
приоритетите ми още от
началото на мандата, но
трябваше за започнем от
други също важни обекти
в Старинен Пловдив като
къщите "Клианти" и "Хин-
длиян", които бяха в много
по-трагично състояние",
посочи кметът  Иван То-
тев.

Етнографският музей
се помещава в някогашна-
та Куюмджиева къща, пос-
троена през далечната
1847 г. от майстор Хаджи
Георги. Тя е типичен пред-
ставител на пловдивската
симетрична възрожденска
къща. Специалистите я оп-
ределят като връх на баро-
ковата архитектура у нас.
Неин собственик бил бога-
тият пловдивски търговец
Аргир Куюмджиоглу.

Уникалната сграда днес
е национален паметник на
културата. През 2014 г.
музеят е бил посетен от
над 60 хиляди души, а ре-
зултатите от началото на
2015 г. са още по-оптимис-
тични.

Приключва дългоочак-
ваният ремонт на покрива
на  Баня "Старинна", кой-
то за последно е обновен
през 1999 година. Тогава
Пловдив беше съпътст-
ващ град на Европейската
столица на култура Со-
лун.

"В годината,  когато
Пловдив е обявен за кул-
турна столица на Европа
през 2019 г., ние започва-
ме обновяването на още
един културен обект. До-
волен съм, че  че всяка го-
дина в бюджета се отде-
лят средства за възстано-
вяването на подобни
обекти и пространства в
града, следвайки полити-
ката за 2019 г." обяви кме-
тът Иван Тотев при стар-
тирането на ремонта пре-
ди два месеца.

В последните няколко
години Баня "Старинна"
става все по-интригуващ
център за съвременно из-
куство, като реконструк-
цията, която Община
Пловдив направи в пло-
щадните пространства
около залата, даде въз-
можност изкуството да
излезе навън, където вече
също се провеждат много
събития.

За три месеца  изпъл-
нителят "Рестстрой" ООД
ще подмени керемидите
на покрива с оригинални,
след като предварително
обработи и изолира под-
покривното пространство,
така че оттам да не про-
никват влага и течове,
обясни управителят на
фирмата инж. Константин
Константинов. Поръчката
е за 50 000 лева.

И Етнографският 
музей  с нов фасон

Баня „Старинна“  все
по-интригуващ център
за съвременно изкуство 

Къща „Клианти“
перла в Стария град


