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ГОДИШЕН ОТЧЕТ (към 31.01.2013 г.)  
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ  

НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ 
ЗА СРОКА НА МАНДАТ 2011-2015 г. 

 
 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 
Измина първата година от мандата на управление на ГЕРБ в община 

Пловдив. Една година, през която градът ни видимо се промени в 
положителна посока.  
 

По време на предизборната кампания обещах, че ще градим Пловдив и 
вече успешно го правим. Още при встъпването си в длъжност на 7-ми 
ноември 2011 година, ясно и категорично формулирах основните приоритети 
в работата на моя екип. Те са заложени в Програмата за управление на 
Община Пловдив за периода 2011-2015 година.  
 

Полагайки клетва като кмет на община Пловдив, поех голямата 
отговорност да работя за доброто бъдеще на града ни. И ако в онзи момент 
декларирах намерения и поставях цели, то днес с увереност мога да заявя, че 
резултатите от упоритата работа на целия ми екип вече са факт. През тази 
година професионално и отговорно работихме за това животът на гражданите 
в общината да се промени към по-добро.  
 

Една от главните ми цели винаги е била община Пловдив да е 
финансово стабилна, управлението на общинската собственост да е 
ефективно и инфраструктурата непрекъснато да се подобрява. Усилията ми 
бяха насочени към подобряване на градската среда, към усъвършенстване на 
административното обслужване и взаимоотношенията с местния бизнес, към 
утвърждаване на правила в областта на здравеопазването и образованието, 
към увеличаване обхвата и подобряване качеството на социалните услуги, 
към развитие на туризма в общината и съхраняване на културно-
историческото наследство. 
 

Представям на вашето внимание годишен отчет за изпълнението на 
Програмата ми за управление, като поставям акцент на основни направления 
от дейността на общината, както и факти и събития, изключителен приоритет 
на професионалните усилия на моя екип, които считам, че през изминалата 
година промениха облика на Пловдив.  
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                          ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ  И 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ФИНАНСИ 
 

 
През изминалата година община Пловдив запази своята финансова 

стабилност и повиши дългосрочния  си кредитен рейтинг.  
 
Изпълнението на бюджета на общината за 2012 г. е над 99%, което в 

сравнение с последните няколко години е доказателство за подобрена 
система за събираемост на приходите, добра организация по разходване на 
бюджетните средства, ниско ниво на непредвидените разходи и добра 
координация и комуникация между отделните звена в общината. 
 
 

 
 
 
 
Приходите на община Пловдив за 2012 г. са в размер на 229 055 859 

лв., като планираните собствени приходи и постъпленията от 
републиканския бюджет са изпълнени.  Към края на 2012 г. община 
Пловдив разполагаше със средства в размер на 30 824 593 лв.   Наличието 
на преходен остатък в такъв голям размер е не само добър старт за 
бюджетната 2013 г., но и фактор за финансова стабилност на общината.  
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Приходна част на бюджета на община Пловдив за 2012 г. 

 

   Бюджет  
за 2012 г. 

в т.ч.: 
Отчет за 
2012 г. 

в т.ч.: 
%-но 

изпъл. 

в т.ч.: 

ДД МД ДД МД ДД МД 

1. 
Имуществени и 
други данъци  34 325 000  34 325 000 35 035 698  35 035 698 102%   102% 

2. 
Неданъчни 
приходи 62 906 772 725 661 62 181 111 59 820 279 725 661 59 094 618 95% 100% 95% 

3. 

Взаимоотношени
я с централния 
бюджет 122 953 249 93 242 354 29 710 895 122 449 026 92 740 095 29 708 931 100% 99% 100% 

4.  Трансфери 877 624 715 956 161 668 586 863 715 956 -129 093 67% 100% -80% 

5. 

Временни 
безлихвени 
заеми 1 698 522 -145 463 1 843 985 2 575 655 -145 463 2 721 118 152% 100% 148% 

6.  

Операции с 
финансови 
активи и пасиви 8 543 741 6 432 317 2 111 424 -25 736 255 -2 427 533 -23 308 722 -301% -38% -1104% 

7.
  

Налични 
средства към  
31.12.2012 г.       30 824 593 8 951 860 21 872 733       

8.
  

Получени/възст.
вр.безл. заеми от 
наб. см. (+/-)       3 500 000   3 500 000       

  Всичко: 231 304 908 100 970 825 130 334 083 229 055 859 100 560 576 128 495 283 99% 100% 99% 
 
 

Преструктурирането на основни  звена на бюджетна издръжка  в 
началото на мандата даде възможност за оптимизиране дейността на 
общинските предприятия, в резултат на което в края на 2012 г., освен 
ефективното разходване на  бюджетните средства, бяха реализирани и повече 
приходи. Така например в края на 2012 г. ОП „Паркиране и репатриране” и 
ОП „Общински пазари” успяха с приходите от дейността си да покрият 
разходите си и да осигурят допълнителни постъпления в бюджета на 
общината в размер на над 800 000 лв.   

 
През изминалата година бяха въведени мерки за гарантиране на 

бюджетната дисциплина във всички звена на бюджетна издръжка. Доброто 
изпълнение на бюджета от всички разпоредители с бюджетни кредити 
осигури устойчиво и балансирано изпълнение на целите на администрацията, 
създаде условия за своевременно разплащане на извършваните разходи, а 
това от своя страна доведе до значително намаляване на просрочените 
задължения на общината. 

 
Просрочени задължения  

 Просрочени 
задължения в лв. 
към 31.12.2011 г. 

Просрочени 
задължения в лв. 
към 31.12.2012 г. 

Задължения за 
държавни дейности 674 732 442 509 

Задължения за местни 
дейности 1 704 914 470 965 

Всичко: 2 379 646 913 474 
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В резултат на добрата финансова политика през 2012 г. община 
Пловдив осигури редовно разплащане на поетите ангажименти, намали с 
почти 2,6 пъти просрочените си задължения и разплати натрупани данъчни 
задължения от 2005 г.  

Размерът на Инвестиционната програма за 2012 г. е 43 569 756 лв., като 
инвестициите в местната инфраструктура ще продължат и през 2013 г. 
 
 

     ГРАДОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ 
 

 
Извършените през 2012 г.  ремонти на пътната инфраструктура са на 

площ над един милион квадратни метра, в които са инвестирани над 11 
милиона лева. Асфалтиране с подобни обеми не е осъществявано през 
последните 20 години в гр. Пловдив. През 2012-та година се осигури 
проектната готовност на пътната инфраструктура, каквато до сега градът ни 
нямаше.  

Успешно бе решен въпроса с концесията на спирките на масовия 
градски транспорт.  

Когато преди година бях избран за кмет и ГЕРБ пое отговорността да 
управлява Пловдив, решението на този близо 10-годишен проблем 
изглеждаше почти невъзможно. Водени бяха 6-месечни преговори с 
концесионера „Елиза-1999”. Впоследствие фирмата бе придобита от 
„Булгартабак Трейдинг“ и само след няколко срещи с новия собственик бе 
намерено решение на този дългогодишен проблем. Решението за 
допълнителното споразумение бе взето с  мнозинство от Общинския съвет 
през септември 2012 г. по мое предложение.  

На 06.11.2012 г. с изпълнителния директор на „Булгартабак Трейдинг“ 
АД Борис Захариев  бе подписан анекс към договора за концесията на 
спирките от масовия градски транспорт. В него е заложено не само да бъдат 
изградени модерни спирки, но и от началото на 2013 г. за първи път 
общината да получава предвидената в договора концесионна вноска в размер 
на 71 хил. евро годишно. 
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През настоящата година в Пловдив ще се появят първите, направени по 
европейски образец модули и павилиони по спирките. 314-те спирки, обект 
на концесията, трябва да са готови до две години. Освен заложените в 
концесията 40 павилиона, в анекса са предвидени още 50, като за всеки от тях 
концесионерът ще заплаща допълнително по 240 евро. Срокът на концесията 
е 20 години.  

Изминалата година може да бъде определена и като година на сериозни 
инвестиции  в областта на спортната инфраструктура  в Пловдив. Най-яркият 
пример за това е строежът на Многофункционалната спортна зала. 

На първото изнесено заседание на Министерски съвет, което се проведе 
на 14 декември 2011 г., правителството взе решение да осигури допълнителни 
средства на Община Пловдив в периода 2012-2013 г. за придобиването на 
правото на собственост, доизграждането на комплекса и въвеждането в 
експлоатация на Многофункционална спортна зала Колодрума. 

През март Министерски съвет одобри по бюджета на Община Пловдив 
за 2012 г. допълнителни кредити в размер на близо 7,8 млн. лв. Със 
средствата общината придоби правото на собственост върху поземлен имот 
заедно с незавършения спортен комплекс – покрит колодрум „Цар Симеон”. 
С тази сума бяха покрити всички задължения на колоездачното дружество 
към кредиторите му и по този начин бе придобита собствеността на имота и 
подобренията върху него без никакви вещни тежести и възбрани. 

Поредният транш за обекта, чието строителство върви в определените 
срокове, бе в размер на 3.6 милиона лева и бе получен от държавата в края на 
месец ноември 2012 г.  

Многофункционалната спортната зала в Пловдив, известна като 
Колодрума, е единствената на Балканския полуостров със закрита писта за 
колоездене. Освен това обновеният проект залага и нови шест зали за 
различни видове спорт. Те ще са на долното ниво и всяка от тях ще бъде с 
отделен достъп, а това ще пести от средствата за издръжка. Обектът ще бъде 
обогатен и с прилежаща тренировъчна волейболна зала, която е изискване на 
Международната федерация за провеждане на големи първенства. Новото 
съоръжение ще разполага с около 8 000 места и вече е заявена за домакинство 
на големи международни първенства. 
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През изминалата година община Пловдив вложи значителен финансов 
ресурс за подобряване на инфраструктурата и благоустрояването на всички 
квартали на града, в резултат на което милиони квадратни метра 
рехабилитирани и преасфалтирани улици, обновени тротоарни площи и 
паркинги са факт. 

В сферата на устройството на територията и благоустрояването бяха 
предприети редица мероприятия, по-важните от които са:  

1. Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и 
развитие - Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
ВС161РО001/1.4-07/2010 "Подкрепа за интегрирани планове за 
градско възстановяване и развитие". Проведена бе процедура за 
избор на изпълнител.  Избрани бяха зони за въздействие от Общински 
съвет с Решение №346, взето с Протокол №15/ 13.09.2012 г. В 
началото на 2013 година Управляващият орган на ОП „Регионално 
развитие“ одобри предложението на Община Пловдив, подадено на 
20.09.2012 г. и определените зони за въздействие в рамките на 
Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Пловдив 
за периода 2014 – 2020 година и техния обхват. 

2. Организирана е оценка и финализиране на процедурата на 
Интегрирания проект за водите на гр. Пловдив, Фаза ИИП пред 
Управляващия орган – МРРБ.  

3. Изготвени са технически планови задания за следните обекти :  
1) за изменение на ПУП – ПРЗ на част от „Спортен комплекс 

отдих и култура” Пловдив за изграждане на дублиращ гребен 
канал за загряване на състезатели.  

2) реконструкция и разширение на Голямоконарско шосе в 
обхвата на община Пловдив и община Марица. Голямоконарско 
шосе е основна входно – изходна артерия на гр. Пловдив в посока 
София – АМ “Тракия “ и връзка с прилежащите населени места – с. 
Царацово, с. Бенковски, с. Радиново и др.  

3) продължение на ул. „ Проф. Цв. Лазаров” от ул. „Боян Ботев” 
до бул. „Санкт Петербург”. 

4) транспортен възел на две нива за връзка на бул. "Цар Борис 
III,Обединител„ и ул. „Марица”. Осигурява връзката между бул. 
„Цар Борис III Обединител” и бул. „Марица”. 

5) паркинг на ул. „Отец Паисий”. Основната цел е разкриване и 
организиране на допълнителни паркоместа в обхвата на 
Централната градска част. 

6) изработване на Подробен устройствен план със специфични 
правила и нормативи на централна градска  част в обхвата на 
историческа зона „Филипопол – Тримонциум – Пловдив”. 
Основната цел е съхраняване на идентичността на същинския 
градски център.   

7) изработване на подробен устройствен план – план за регулация 
и застрояване за територията на част от северна индустриална 
зона, кв. ”Захарна фабрика”, кв. ”Хармани и Айгъри” и кв. 



 7 

”Артерия аерогара” Пловдив – Основната цел на заданието е 
осигуряване на булевард ”Северен”, който представлява важен 
елемент на първостепенната улична мрежа, районна артерия ІІІ –А 
клас. Връзката с бул.”Карловско шосе”, Голямоконарско шосе”, 
„Брезовско шосе” е важна и наложителна за разпределяне на 
транспортните потоци от автомагистрала „Тракия” с цел 
разтоварването на бул.”Цар Борис III Обединител” и подобряване 
на неговата пропускателната способност. 

8) проект за паркоустройство и благоустрояване на УПИ - VII - 
зеленина и археология, кв.59 по плана на СГЧ, гр. Пловдив  

9) проект за озеленяване и благоустрояване на УПИ-1, общ. и 
жил. строителство кв.519, по плана на трета градска част , 
бул." Княгиня Мария Луиза" , бул."Източен"  гр. Пловдив 

10) реконструкция и обновяване на „Цар Симеонова градина”. 
 

4. Изработена и завършена процедура по одобряване на ПУП  
1) ПУП- план за регулация и застрояване „Модър",   
2) ПУП – ПРЗ на защитена територия „Данов хълм", 
3) ПУП — план за улична регулация с устройствени зони „кв. 

Христо Смирненски III”,  
4) ПУП- ПУР за смесена многофункционална производствена зона 

– ЮГ. Важността на подробния план се обосновава от 
необходимостта от плановото обезпечаване на важен елемент от 
ПУМ на гр. Пловдив, продължението и връзката на бул.”Ал. 
Стамболийски” с „Асеновградско шосе”. 

 
5. Организиране на преразглеждане и одобряване на схема по чл.56 от 

ЗУТ - „Схема за разполагане на преместваеми обекти за търговски 
и други обслужващи дейности и елементи на градското 
обзавеждане на територията на гр. Пловдив и публичните 
пространства на пешеходна зона и на гр. Пловдив: площад 
Централен, ул. Княз Александър I Батенберг”, площад Римски 
стадион, ул. „Райко Даскалов, до пешеходния мост и прилежащите 
пространства“     с цел естетизация на най-съществената градска среда 
– пешеходната зона на гр. Пловдив. 

6. Велосипедни зони в гр. Пловдив по операция 1, 5, „Система за 
устойчив градски транспорт".  
 

7. Преасфалтиране на следните обекти :  
1) бул. „Цар Борис ІІІ Обединител” –  участък от бул. „Шести 

септември” до Сточна гара и реконструкция на кръстовище 
бул. „Цар Борис ІІІ Обединител” и ул. „Цанко Дюстабанов” по 
проект. Възстановена е хоризонталната маркировка на стойност  
1 304 678 лв. с ДДС. 
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2) бул. „Александър Стамболийски” – участък от бул. „Цар Борис 
ІІІ  Обединител” до ул. „Димитър Талев”. Възстановена е 
хоризонталната  маркировка на стойност  303 821 лв. с ДДС. 

 
3) бул. „Христо Ботев” – участък от бул.”Източен” до Бетонов 

мост, възстановена е хоризонталната маркировка на стойност   850 
000 лв. с ДДС. 

 

                     
 
 

4) бул. „Асеновградско шосе” участък от бул. „Цар Симеон” до 
кръстовище (край на Пловдив) на стойност  734 500лв. с ДДС. 
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5) бул. „Васил Левски”, „Карловско шосе” - участък от бул. 
„България” до табела гр. Пловдив на стойност  1 372 400лв. с 
ДДС. 
 

                 
 

6) ул."Перущица" - участък от бул. "Свобода" до бул."Пещерско 
шосе" на стойност  212 000лв. с ДДС 
 

 
 

7) бул. "Пещерско шосе" - от ул. "Елин Пелин" до табела гр. 
Пловдив на стойност 247 320лв. с ДДС 

8) бул. "Рогошко шосе" - от сл. вход на Панаира до табелата на 
стойност  392 520лв. с ДДС 

9) бул. „6-ти септември” в участък от бул.”Васил Априлов” до 
пл.”Шахбазян” на стойност  1 016 000 лв. с ДДС. 

 
 



 10 

                 
10) бул. "Шести септември"- от бул. "В. Априлов" до 

бул."Копривщица" на стойност  204 240 лв. с ДДС 
11) Каре - ул. "Д. Талев - Ал. Стамболийски - ул."Поручик Въльо 

Стефов" (ул. „Асен Христоворов”, ул. „Димо Хаджидимов”, 
ул.„Братя Шкорпил” и ул."Поручик Въльо Стефов” )- 
ориентировъчна площ 16 500 кв. м. на стойност  412 500лв. с ДДС 

12) Преасфалтиране локални платна север и юг пътен възел 
„Скобелева майка” на стойност  409 500лв. с ДДС. 

 

 
 
 

8. Текущ ремонт на : 
1) пътни настилки на територията на гр. Пловдив на стойност  

238 800 лв. 
2) Ремонт на тротоарни, паважни, калдаръмени и алейни 

настилки на територията на гр. Пловдив - Извършени бяха 
строително ремонтни работи на тротоарни настилки на части от: 
бул. „Цар Борис ІІІ Обединител”, бул. „Христо Ботев”, бул.”6-ти 
септември” и др.  
Изпълнява се ремонт на калдаръмени и паважни настилки в Стария 
град, ул. „Райко Даскалов” и др. Стойността на СМР, които се 
изпълняват, е 2 212 000 лв. с ДДС.  
Изготвени са експертизи за 4 бр. съоръжения – „Карловски надлез”, 
„Скобелева майка”, „Коматевски транспортен възел” и „Подлез 
Централна поща – ул. „Гладстон”/бул. „Мария Луиза” , съгласно 
които ще се възлагат за проектиране основни ремонти на пътни 
съоръжения от първостепенната улична мрежа . 
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3) четвъртокласна пътна мрежа. Изпълни се ремонт на пътни 
участъци от четвъртокласна пътна мрежа, на стойност  36 700лв. 

4) на републикански пътища І-ви и ІІ-ри клас на гр. Пловдив и 
поддържане. Изпълни се текущ ремонт на пътни настилки, на 
стойност  15 512 лв. 

5) фуги мост р. Марица "Панаирен" мост – Изпълнен е текущ 
ремонт – почистване и запълване на фугите на мостово съоръжение 
от първостепенната улична мрежа. 

 
9. Проектиране основен ремонт на :  

1) надлез "Скобелева майка" - Изготвен е работен проект за основен 
ремонт на съоръжение по републикански път І-8 - 2500 м2 

съоръжение и подпорни стени 800 м. 
2) мост р. Марица бул. „В. Априлов” и Проектиране основен 

ремонт колони "Асеновградски надлез" Тече процедура за 
възлагане на проектиране за основен ремонт на две пътни 
съоръжения от първостепенната улична мрежа.  

3) подлез при Централна поща. Тече процедура за възлагане на 
проектиране за основен ремонт на пътно съоръжение от 
първостепенната улична мрежа.  
 

10. Проектиране на основни ремонти и ново строителство за улици от 
първостепенната улична мрежа на град Пловдив: 
1) Основен ремонт и разширение на бул. „Коматевско шосе” в обхвата 

на община Пловдив от ул. „Александър Стамболийски” до входа на 
кв. Коматево. 

2) Реконструкция и разширение на бул.”Пещерско шосе” в участъка 
бул.”Копривщица” до ул.”Явор” в гр. Пловдив. 

3) Реконструкция и разширение на бул.”Васил Априлов” в участъка от 
кръстовище Централна гара до бул.”Шести септември” в гр. 
Пловдив. 

4)  Продължение на ул. проф. „Цветан Лазаров” като елемент на 
първостепенната улична мрежа. 

5) Реконструкция и разширение на Голямоконарско шосе в обхвата на 
община Пловдив от бул. „Дунав” до землищната граница с община 
Марица, до транспортен възел Царацово ІІІ-805. 

6) Реконструкция на бул.”Шести септември” в участъка от мост 
„Адата” до бул.”Цариградско шосе” в гр. Пловдив; 

7) Пробив на водна палата - Транспортен възел на две нива за връзка 
на бул. „Цар Борис ІІІ Обединител” и бул. „Марица – юг”. 

8) Основен ремонт на бул. „Руски” – в участъка от кръстовище на 
Централна гара до бул.”Шести септември”. 
 

11. Разширение на :  
1) бул. „Марица – Юг” – участък от ул. „Стефка Николова” до 

мост „Герджика”. Изградена е нова пътна конструкция, тротоарна 
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настилка и паркоместа. Подменена е цялата подземна 
инфраструктура – водопроводи, канализация, тръбна канална мрежа 
по част електро- и телефонизация. Изградени са и две пешеходни 
алеи с алейно осветление. Стойността на изпълнените СМР е 
1 500 000 лв. с включено ДДС. 

 

                   
 

2) гробищен парк "Рогош". Започна благоустрояване по проект на 
част от гробищен парк „Рогош” на стойност  290 000 лв. 

 
12. Реконструкция на площадково водоснабдяване на Централни 

гробища – на стойност 52 000 лв.  
 

13. Изграждане на западно платно на бул. "Руски", в участъка от мост 
"Герджика" до ул."Янко Сакъзов" – Реконструкция и ново 
строителство на подземна и надземна инфраструктура на стойност 414 
000лв. с вкл. ДДС. 

 

                  
 

14. Бул. „Мария Луиза” - „Достъп до обект: ”Консервация, 
реставрация, експониране и изграждане на защитно покритие на 
„Малката Базилика от Филипопол”.  Предстои възлагане на ново 
строителство за осигуряване на достъп до археологически обект на 
стойност  96 000 лв. 

15. Благоустрояване на публичните пространства на ул.“Райко 
Даскалов“ 2-ри етап.    

 Реализирането на втория етап от благоустрояването на ул.“Райко 
Даскалов“ включва благоустрояване на пешеходните зони от Централни 
хали до подлеза под бул.“6-ти септември“ и зоната на ул.“Железарска“ от 
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ул. „Райко Даскалов“ до кръстовището с ул.“Йоаким Груев“, по 
ул.“Константин Иречек“ и част от ул.“Константин Стоилов“. Общата 
стойност на строителството възлиза приблизително на 1 200 000 /един 
милион и двеста хиляди/ лева. 

                     
 

16. Осветителна система на стадион „Локомотив”- парк Лаута.  
В ход е изграждането на осветителна система, която ще осигури 
възможност за телевизионни предавания на международни срещи в 
съответствие с нормите на UEFA TV-2010 на стойност  900 000 лв. 
 

 
 

17. Светофарни уредби на кръстовище бул. ”Шести септември” 
ул.”Владивосток”, кръстовище бул.”България” – служебен вход на 
пожарната и на кръстовище бул.”Коматевско шосе”–околовръстен 
път.  Изградени са три светофарни уредби по възлови кръстовища от 
първостепенната улична мрежа – кръстовище бул.”Шести септември” – 
ул.”Владивосток”, кръстовище бул.”България” – служебен вход на 
пожарната и на кръстовище бул.”Коматевско шосе”–околовръстен път за 
240 000 лв. 
18.    Изграждане на улично осветление 

Изградено е улично осветление на неосветени участъци в чертите на 
града, като: улично осветление по път ІІ-56 Пътен възел „Скобелева 
майка”- (югоизточен обход на Пловдив), улично осветление по 
бул.”Ал.Стамболийски” в участъка от ул.”Дим. Талев” до бул.”Цар Борис 
ІІІ Обединител”; улично осветление по улица „Цар Калоян”, улично 
осветление в междублоковото пространство в карето ул.”Димитър Талев”- 
ул.”Поручик Вълю Стефанов” – бул.”Ал.Стамболийски”, улично 
осветление по ул.”Митрополит Панарет” на стойност 287 000 лв. 
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 Започна се поетапно изграждане и ремонт на улично осветление на 
неосветени участъци в чертите на града, като: улично осветление на ул. 
„Райко Даскалов”, улично осветление в Стария град, художествено 
осветление на 12 обекта в Стария град  и др. на стойност 1 000 000лв. с вкл. 
ДДС. 

 
19. Изграждане на художествено осветление на Античния театър 

 

 
 

20. Празнично осветление по булевардите и централната част на гр. 
Пловдив 

 

                  
 

21. Стартиране на археологически разкопки – Изпълнена е 
подготовката на археологическите разкопки на обекти: „Одеон” и 
„Западна порта”. За първи път от 30 години Община Пловдив 
финансира нови археологически разкопки, които ще продължат и през 
следващия сезон. 
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22. Античен театър  - проект „Красива България” 
Община Пловдив спечели проект по „Красива България” за изпълнение 

на строително-ремонтни работи  на територията на  „Античен  театър”.  
Общата стойност на строителните работи възлиза приблизително на 

220 000  лева, като безвъзмездната финансова помощ е около 100 000 лева. За 
първи път от построяването им, основно ремонтирани бяха гримьорните, 
подменено бе второто ниво на сцената, изградено бе сценично и 
художествено осветление. 

 

                  
 

23. Общностен център на Община Пловдив   
 Към днешна дата строителните дейности са във финална фаза. 
Строителните работи по обекта са свързани с преустройството на бившата 
детска ясла на улица „Вратцата“ за шест групи с РЗП 2557 м2 за нуждите на 
детска градина за четири групи и детска ясла с две групи, млечна кухня и 
нова абонатна станция , както и с изграждането на нова едноетажна сграда в 
същия имот за предоставяне на услуги за ранно детско развитие с РЗП 280м2. 
Стойност на строително монтажните работи  - 1 656 670 лв.  Стойност на 
технологично оборудване  - 37 655 лв. 
 

 
 

24. ОДЗ ”Космонавт” - проект „Красива България” 
Община Пловдив кандидатства по проект „Красива България” за изпълнение 
на основен ремонт на ОДЗ”Космонавт”. Общата стойност на строителните 
работи възлиза приблизително на 300 000 /триста хиляди/ лева, като 
безвъзмездната финансова помощ е около 100 000 лева.  За няколко месеца 
сградата беше санирана, 40-годишната дограма беше сменена, направи се 
хидроизолация на покрива и боядисване. 
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25. Газификация котелни уредби на 11 общински обекти:  
1. ЦДГ “Вяра”, ул. “Д. Талев” № 59                            
2. ЦДГ “Светлина”, ул. “Болград” №12                      
3. ЦДГ “Валентина”, ул. Ал. Стамболийски” №66    
4. Детска ясла №14, ул. Ст. Икономов” № 28            
5. ЦДГ “Здравец”, ул. “Г. Икономов” № 12а             
6. Детска ясла №35, ул.” Г. Икономов” № 12            
7. ЦДГ “Елица”, ул. Орфей” №12                               
8. ЦДГ “Звезда”, ул. Орфей” №10           
9. Детска ясла №30, ул.”Леденика”№3                        
10. ЦДГ “Мирослава”, бул. “Пещерско шосе” №28     
11. ЦДГ “Чучулига”, ул. “Леденика” №5   

 
Изцяло газифициран е и домът за стари хора „Свети Василий Велики“. 
 
С реализиране на проекта за газификация се цели намаляване на вредните 
емисии, изхвърляни в атмосферата и опазване чистотата на атмосферния 
въздух, както и намаляване разходите на финансови средства минимум с 
30%. 
 

             
 
 

26. Споразумение за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от 
Международен фонд „Козлодуй” за подпомагане извеждането от 
експлоатация - за „Енергийна ефективност на обществени сгради в 
гр.Пловдив”    
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В началото на месец март 2012 г. Община Пловдив кандидатства пред 

Международен фонд „Козлодуй”. През юли 2012 г. бяха одобрени за 
изпълнение на енергоспестяващи мерки следните 28 общински сгради – 
детски градини, детски ясли и училища:  

1. Детска ясла „Патиланци”, ул."Г.Икономов" № 2 Б, район „Южен”  
2. ОДЗ „Ралица”, ул."Захаридово" № 71, район „Южен” 
3. ЦДГ „Звезда”, ул."Орфей" № 10, район „Западен” 
4. ЦДГ „Зорница”, ул."Г.Кондолов"№ 45, район „Южен” 
5. ЦДГ „Вяра”, ул."Дим.Талев" № 59, район „Южен” 
6. Детски ясли „Слънчо”, ул."Г.Кондолов"№ 43 Б, район „Южен” 
7. ЦДГ „Искра”, ул."Паганини" № 1, район „Централен” 
8. ЦДГ „Дружба”, ул."Атон" № 1, район „Западен” 
9. Детски ясли „Мечта”, ул."Ст.Икономов"№ 28, район „Южен” 
10. ЦДГ „Елица”, ул."Орфей" № 12, район „Западен” 
11. Детски ясли „Приказен свят”, ул."Леденика" № 3, район 

„Централен” 
12. ДЦГ „Радост”, ул."Дон" № 15, район „Централен” 
13. ЦДГ „Дружба”, ф-л „Първи юни”, ул."Пепелаша" № 8, район 

„Западен” 
14. Детски ясли „Дара”, ул."Лерин" № 18, район „Западен” 
15. Детски ясли „Сто усмивки”, ул."Ранилист" № 1, район „Западен” 
16. ЦДГ „Слънце”, ул.”Поп Ангел Чолаков” № 5, ЖР"Тракия"  
17. ЦДГ „Светла”, ул."Дрян" № 8, район „Западен” 
18. ОДЗ „Славей”, ул.”Сава Муткуров” № 40, район „Северен” 
19. ЦДГ „Росица”, ул."Явор" № 29, район „Западен” 
20. ЦДГ „Кремена”, ул.”Светослав Тертер” № 29, ЖР”Тракия” 
21. ЦДГ „Марица”, ул.”Полковник Бонев” № 27, район „Северен” 
22. ЦДГ „Незабравка”, ул.”Юри Венелин” № 2 А, район „Централен” 
23. ЦДГ „Дъга”, ул.”Филипово” № 34, район „Северен” 
24. ЦДГ „Валентина”, бул.”Ал.Стамболийски” № 66, район „Южен” 
25. ОУ”Йордан Йовков”, бул.”Дунав” № 80, район „Северен” 
26. НУ”Христо Ботев”, ул.”Зайчар” № 7, район „Северен” 
27. ОУ”Димитър Димов”, ул.”Ген.Кутузов” № 2, район „Северен” 
28. ОУ”Панайот Волов”, ул.”Дилянка” № 29, район „Северен” 

 
Съгласно сключеното споразумение, между Европейската банка за 

възстановяване и развитие и Община Пловдив, стойността на 
безвъзмездната помощ възлиза на 2,425 милиона евро (два милиона 
четиристотин  двадесет и пет хиляди евро) и представлява 50% от 
необходимите средства за саниране на описаните сгради. 

Предстои провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнител 
на енергоспестяващите мерки, съгласно политиките и правилата за 
възлагане на обществените поръчки на Европейската банка за 
възстановяване и развитие.  
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27. Договор за финансиране по национална схема за зелени 
инвестиции, сключен между Национален доверителен екофонд и 
Община Пловдив  

 
В началото на 2012 г. Община Пловдив кандидатства пред 

Националния доверителен екофонд. През август 2012 г. бяха одобрени за 
изпълнение на енергоспестяващи мерки следните 8 общински сгради:   

1. ЦДГ ”Зорница” – ул.”Георги Кондолов” № 45  
2. СОУ ”Св.Константин Кирил Философ” – ул.”Г.Кондолов” № 44 А  
3. СОУ ”Константин Величков”, ул.”Бугариево” № 6  
4. Детски ясли „Слънчо”, ул.”Г.Кондолов” № 43  
5. СОУ ”Братя Миладинови”, ул.”Даме Груев” № 60  
6. ОП ”Чистота”, ул.”Даме Груев” № 64 А  
7. ОМГ ”Академик Кирил Попов”-УПК, ул.”Чемшир” № 11  
8. СОУ ”Св.Константин Кирил Философ” – ул.”Чорлу” № 14  

 
Съгласно сключения договор между Националния доверителен 

екофонд и Община Пловдив, стойността на безвъзмездната помощ възлиза 
на 2 953 395 (два милиона, деветстотин петдесет и три хиляди триста 
деветдесет и пет) лева и представлява 85% от необходимите средства за 
изпълнение на енергоспестяващите мерки.  

В ход е подготовка на обществените поръчки за избор на изпълнител на 
енергоспестяващите мерки.    Изпълнението на енергоспестяващите мерки 
на сградите, съгласно подписаните договори с Европейската банка за 
възстановяване и развитие и Националния доверителен екофонд ще снижи 
рязко енергийните разходи на обектите. Това от своя страна ще доведе до 
намаляване замърсяването на околната среда – понижаване на нивото на 
отделяните вредни емисии на СО2 и фини прахови частици в атмосферата, 
вследствие на което ще се подобрява чистотата на атмосферния въздух. 

С изпълнението на енергоспестяващите мерки ще се осигури топлинен 
комфорт в сградите, в съответствие с нормативните изисквания за качество 
на обитаемата среда, с оптимизиран разход на енергия.  

 
28. Извършени строително-ремонтни работи  в следните сгради: 

1) сградата на ЦДГ „Чучулига” 
Извършване на конструктивно укрепване на сградата, чрез изливане на 
инжекционни пилоти. Подмяна на цялата хоризонтална канализация на 
сградата. Изместване на уличната канализация извън сградата. Подмяна на 
подови покрития, основен ремонт на кухненския блок включващо подмяна 
на вътрешна ел. инсталация и ВиК инсталация. 

          Стойност на обекта: 400 293,74 лв.  Към днешна дата обектът е в 
процес на реализация. 
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2) Проектиране и ремонтни дейности в сградата на ЦДГ 
„Пролет”- район Северен  

 Стойност на обекта: 59 201,16лв. с ДДС 
  Обектът е въведен в експлоатация.  

3) Ремонт на ЦДГ „Бреза“ 
  Стойност на обекта:  53301,26 лв.  
  Обектът е въведен в експлоатация. 

 
 

4) Ремонт на ЦДГ „Захарно петле“ 
 Стойност на обекта: 63475,61 лв. 
5) Ремонт на ЦДГ „Лилия” 
 Стойност на обекта: 192 000 лв. 
6)  ДДЛРГ „Олга Скобелева”, бул.Марица” №142 Пловдив 
 Стойност на обекта: 14 835,20лв. с ДДС. 
7) Извършване на ремонтни дейности в сградата на „Дневен 

център за деца и семейства с увреждания”, бул.Марица” №142 
Пловдив 

 Стойност на обекта: 14 789,09лв 
8) Извършване на ремонтни дейности в сградата на „Дом за 

временно настаняване на пълнолетни лица и отрезвител при 
ОД на МВР – Пловдив“ 

 Текущият ремонт включва: 
– направа на покривна топло- и хидроизолация 
– поставяне на улуци и водосточни тръби 
–  нова PVC дограма 
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–  нова настилка от теракотени плочи и фаянсова облицовка 
 Стойност на обекта:  41091,70 лв. 

29. Ремонт на детски градини 
Сключени са договори и започна изпълнение на ремонтни дейности за 
следните обекти със стойности, както следва: 

1. ЦДГ „Таня Савичева“ – район Тракия – 248 086 лв.  
2. ЦДГ „Дъга“ – район Северен – 93 261 лв. 
3. ЦДГ „Дружба“ – филиал „Първи юни“ – район Западен – 98 000 лв. 
4. Текущ ремонт на дворната площадка на IA група в ЦДГ „Мирослава“ – 

район Централен – 14 139 лв. 
5. Изграждане на физкултурен и музикален салон - ДЯ „Дара“ – район 

Западен – 202 040 лв. 
      6.    ЦДГ „Здравец”-Район Южен  - 285 160 лв. 
      7.    ЦДГ ”Кремена”-Район Тракия  - 160 000 лв.  
      8.    ЦДГ ”Весела”-Район Северен  - 88 054 лв. 
      9.    ДЯ №18 ”Вълшебно детство”- Район Централен – 54 000 лв. 
     10.   ЦДГ ”Вяра”- Район Южен – 125 000 лв. 
     11.   ЦДГ „Росица”- Район Западен – 180 000 лв. 
 

30. Проучване, проектиране и изпълнение на СМР, свързани с ремонт 
на детски площадки на открито, включително след инсталационно 
поддържане, намиращи се на територията на община Пловдив” - 
Изпълнен ремонт на детски площадки на открито, оборудвани са с нови 
съоръжения за игра и е предвидено поддържане на детските площадки 
и монтираните съоръжения. 

31. Извършени ремонтни дейности и ново строителство  
1) Обслужващи помещения към финален комплекс в УПИ ІІІ-

Гребен олимпийски канал – Изпълнени бяха ремонт и ново 
строителство на стойност 373 602 лв.   

2) Футболно игрище до стадион „Локомотив“ – Изградено бе ново 
футболно игрище в близост до северозападния вход на стадиона, с 
предназначение тренировки на детско-юношески формации. 

  Стойността на обекта  е 73 200 лв. 
3) Зала за художествена гимнастика в спортен комплекс „Христо 

Ботев” 
 Стойността на обекта – 275 675,22 лв. 
4) Зала за бокс и карате в спортен комплекс „Христо Ботев” 
 Стойност на обекта : 23 748 лв. 

32. Изграждане на модерен лъчетерапевтичен комплекс в 
„Комплексен онкологичен център-Пловдив”ЕООД 
Съгласно подписан през февруари 2012 г. договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално 
развитие” 2007-2013г. стартира изпълнение на обект: „Изграждане на 
модерен лъчетерапевтичен комплекс в „Комплексен онкологичен център-
Пловдив”ЕООД”.  
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Предвидените СМР по проекта са: изграждане на бункери за две 
лъчетерапевтични уредби, компютърен томограф-симулатор и необходимите 
помещения за допълнителните устройства и апаратури, с обща разгъната 
площ 1600 кв.м. Довършителните работи ще се извършат след избор и 
доставка на съответната лъчетерапевтична апаратура, в съответствие с 
изискванията на производителя на апаратурата.  

Общата стойност на проекта възлиза приблизително на 10 000 000 
/десет милиона/ лева. Размерът на безвъзмездната финансова помощ по 
програмата възлиза на 6 500 000 /шест милиона и петстотин хиляди/ лева, 
които ще се разходват за доставка на технологичното оборудване. 
Строително монтажните работи за изграждане на  помещенията са в размер 
около 35% от общата стойност на обекта и ще се финансират от Община 
Пловдив.   

Стартирани са процедури за избор на изпълнител за извършване на 
строително- монтажните работи и избор на доставчик на съоръженията.   

Целите, поставени в проекта са: да се създадат подходящи условия за 
въвеждане в експлоатация на ново и модерно технологично оборудване, с 
което да се подобрят възможностите за ранна диагностика и лечение на 
злокачествени заболявания, да се подобри здравния статус на населението и 
качеството на предоставяните медицински услуги.   
 

33. Покрит пазар за плодове и зеленчуци с подземно паркиране, гр. 
Пловдив – „Четвъртък пазара“ 

 Стойност на обекта: 1 940 000лв. с ДДС 
На 4-ти октомври 2012 г. обновеният Четвъртък пазар бе открит. 

Модерното тържище предоставя най-добрите условия и за търговците, и за 
клиентите. Пазарът е на три нива, с магазини, 145 маси, подземен паркинг с 
55 места и кафене. Има асансьор и е изцяло достъпен за хора с увреждания.  
На входа откъм бул. „Шести септември” е монтирана информационна табела, 
от която посетителите с автомобили могат да разберат колко свободни места 
има в безплатния подземен паркинг.  

Освен място за търговия Четвъртък пазара е и социално средище с 
обособени озеленени кътове с пейки за почивка и общуване. 
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34. Градски дом на културата „Борис Христов“  
 

На 19-ти декември  2012 година Община Пловдив подписа протокол-
образец Акт 15 за приключването на строително-монтажните дейности в 
Градския дом на културата „Борис Христов“. Комисия прие обекта и по този 
начин сложи край на продължилата над шест години сага с реконструкцията 
на Културния дом. До момента стойността на строително-ремонтните 
дейности в Градския дом на културата възлиза на 19.9 милиона лева с ДДС. 
Изпълнени са всички конструктивни, основни архитектурни работи. 
Монтирани са вътрешните ел. инсталации, В и К инсталации, отопление, 
вентилация и климатични инсталации, със съответните машини и 
съоръжения. Изпълнена е външната облицовка на сградата, покривните 
работи. Монтирана е външната дограма. Изпълнени са долна сценична 
механизация, аванс сцена, оркестрина, довършителни строителни и монтажни 
работи, включващи направа на съответните настилки, облицовки с монтаж на 
съответните санитарни прибори в санитарните помещения.  
 Това е една от най-големите общински сгради с обща площ 12 000 
кв.метра. Пловдивчани ще имат модерен, съвременен, функционален 
културен център, отговарящ на европейските изисквания, както и модерна 
концертна зала с 520 места.  
 

               
 
 

35. Извършване на ремонтни дейности – „Завиряване на река 
Марица“ 

            Текущият ремонт включва: 
         -    ремонт на покривна хидроизолация 
         -    подмяна на ламаринени поли 
         -    измазване 
         -    блажно боядисване на метални части 
             Стойност на обекта:  13 874,40 лв.  

36. Във връзка с програмата на Община Пловдив за преасфалтиране на 
улици на територията на града през 2012 година, „В и К“ ЕООД 
реализира подмяната на улични водопроводи с дължина 1634 метра, 
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115 броя сградни водопроводни отклонения с дължина 1308 метра, 25 
броя пожарни хидранта и 48 броя улични спирателни кранове.  

 
 

                        ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 
 

 
През изминалата  година приоритет в политиката на община Пловдив в 

сферата на общинската собственост бе ефективното й управление и 
разпореждане, в съответствие със Закона за общинската собственост и 
местната нормативна база.  Една от основните задачи бе издирването и 
актуването на общински имоти, като през цялата година непрекъснат процес 
бе придобиването и регистрирането на безстопанствените имоти на 
територията на общината 

Във връзка с основните приоритети за развитие, свързани с 
изграждането на нови детски градини, спортни обекти и съоръжения, както и 
на терени за ключови инвеститори, важна задача бе издирването на 
подходящи терени общинска собственост. 

Пренаселването на Централната градска част и необходимостта от 
пренасяне на част от административното, търговско, битово и др. обслужване 
на населението извън нея води до търсенето на нови терени за изграждане на 
вторични административни и бизнес центрове. Съгласно Общия устройствен 
план на Пловдив са предвидени три нови такива, един от които е в кв. 
„Гладно поле”. 

Във връзка с горното бяха подготвени и предложения до Общинския 
съвет за предоставяне в полза на община Пловдив на терени, собственост на 
държавата, предоставени в управление на Министерство на отбраната, които 
да бъдат разработени като такива административни и бизнес центрове, както 
и за изграждане на нови детски градини. 
           Успешна практика за работата по разпореждане с имоти – общинска 
собственост, са създадените комисии по чл.40 от НРПУРОИ и чл.12 от 
НУРУЖННОЖП.  
 При реализирането на инфраструктурни обекти бяха проведени 
предвидените по ЗУТ процедури по отчуждаване и обезщетение, които 
предшестват изграждането и разширението на улици, предвидени по 
регулация. 

Продължава и дейността по подготовка на преписки на основание чл. 
15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, както и изготвянето на справки по отношение на 
отчуждаване по благоустройствените закони и за реституционни претенции. 

Община Пловдив има ясна визия по отношение на културното 
наследство, неговото управление и стопанисване и води целенасочена 
политика за  разработване на проекти за атрактивно експониране на 
античните паметници на културата. В тази връзка през изминалата година 
бяха сключени 3 договора с Министерство на културата за предоставяне за 
безвъзмездно управление на три от ключовите обекти – недвижими 
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археологически културни ценности в града – Античен театър, Античен 
стадион на Филипопол и Античен одеон. Подготвят се искания за 
предоставяне на управлението и на други недвижими имоти – 
археологически културни ценности - комлекс „Източна порта”, Малка и 
Голяма базилика, както и къща „Недкович” в Стария град.  

За да се осъществяват основните за общинската собственост дейности, 
бе внедрена Информационна система „Общински имоти”, чиято цел бе 
създаване на база данни и  подпомагане на  бизнеса и гражданите от гледна 
точка на по-пълна информация относно общинските обекти.  

През изминалата година бе въведен системен контрол при ползването 
на общинските жилищни и нежилищни имоти, а приходите от наеми през 
календарната 2012 г. са в размер на 413 756 лв., което е 248 %  изпълнение в 
сравнение със заложеното в бюджет 2012 г. 

Основните приоритети в жилищната политика  на община Пловдив са 
свързани с процесите за ускоряване и напълно удовлетворяване на 
жилищните нужди на отделните социални категории семейства/домакинства 
и тяхното настаняване в общински жилища под наем.  

Към настоящия момент община Пловдив е  една от малкото общини в 
България, която работи по социални програми, свързани с жилищната 
политика. Програма „Столипиново” е приета с решение № 12/1991 г. на 
Общински съвет Пловдив. За периода 1991 г. – 2012 г. първоначалните 
условия на програмата са изменени и допълнени, като са конкретизирани 
критериите, по които следва да се осъществява изместването, начина на 
подреждане в списък на кандидатите, както и конкретните жилища, които 
община Пловдив би могла да предостави за изпълнение на програмата. и  От 
подобен тип е и Програмата за извършване на замени на граждани, 
притежаващи собствени жилища в район „Източен” на ул. „Крайречна”, 
„Крайна”, „Калина” и „Батак”.  

И през настоящата година усилията ми ще бъдат насочени към 
поддържане на общинската собственост в оптимален обем, структура и 
ефективно управление с цел осигуряване на устойчиво развитие на общината. 

 
 
 

ТРАНСПОРТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ 
 

 
 

На 20.12.2012 г. със свое Решение Общински съвет прие Генерален 
план за организация на движението на Пловдив. Това е важен за града 
нормативен документ, с приемането на който се създава възможност за 
значително подобряване организацията и безопасността на движение. Този 
стратегически документ е предпоставка за синхронизация и подобряване на 
организацията на движението в Пловдив и облекчаване на трафика в града. 
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В началото на мандата беше извършено преструктуриране на 
дейностите в звената, свързани с опазване на обществения ред, организацията 
и безопасността на движение, с цел повишаване ефективността на работа и 
по-добрата координация между отделните звена. През януари 2012 г. 
Общински съвет – Пловдив, прие Наредба за спиране, престой и паркиране на 
пътни превозни средства на територията на град Пловдив. 

От ОП „Общинска охрана” дейностите по „поставяне на вертикалната 
сигнализация” и „ползване на хоризонтална маркировка” се прехвърлиха в 
ОП „Организация и контрол на транспорта”, а дейността „репатриране на 
неправилно паркирани МПС” – в ОП „Паркиране и репатриране”. По този 
начин ОП „Общинска охрана” остана чисто охранителна дейност, за което бе 
получен „Лиценз за извършване на частна охранителна дейност”. В резултат 
на извършеното преструктуриране се повиши ефективността на 
извършваните дейности. 

За по-ефективна охрана на общинското имущество съставът на 
охранителите в ОП „Общинска охрана” беше увеличен с 30 щатни бройки. 
Създадоха се допълнителни денонощни обходни патрулни двойки в 
Градската градина, ул. „Княз Александър І Батенберг”, ул. „Райко Даскалов”, 
кв. „Капана”, АИР „Старинен Пловдив”, Римски стадион. За обществения ред 
по Главната улица се грижат смесени патрулни двойки на ОП „Общинска 
охрана” и „Общинска полиция”. Създаде се велопатрул за охрана на парк 
„Лаута”. 

Регламентира се пропускателният режим на МПС в АИР „Старинен 
Пловдив”, района на Радио-телевизионния център и Гребна база. 

Всички камери по централната улица бяха подменени с нови по-
качествени за наблюдение през светлата и тъмната част от денонощието. 
Центърът за видеонаблюдение беше модернизиран с висококачествени 
монитори. Допълнително се оборудва с 32 висококачествени камери района 
на АИР „Старинен Пловдив”, Римски стадион и Античен театър. 
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С активното съдействие на Община Пловдив се изгради и 
видеонаблюдение в район „Северен”, обслужващо всички възлови 
кръстовища – около 20 на брой с над 100 камери и център за 
видеонаблюдение в РУП. Това е районът с най-голям брой входно-изходни 
артерии, включително от и към магистрала „Тракия”. В резултат на 
предприетите действия се наблюдава рязка положителна промяна по 
отношение спазване правилата за движение, както и спад на ПТП. 

В началото на 2012 година беше подписан актуализиран договор между 
община Пловдив и ОД на МВР за работата на сектор „Общинска полиция”, 
съобразно изискванията на действащата нормативна уредба. Звеното 
осигурява дейности по защита правата и свободите на гражданите, тяхното 
здраве и имущество, превенция на правонарушенията, опазване на 
обществения ред на територията на общината, както и контрол върху 
спазване правилата на движение и осигуряване безпрепятственото движение 
на градския транспорт. То изпълнява административно-наказателна дейност 
по спазване на действащото законодателство и наредбите на общинския 
съвет. 

  
За ефективното функциониране на „Синя зона” бяха изготвени схеми, 

съгласувани с „Пътна полиция”. Въведе се SMS паркиране и започна 
поетапното разширение обхвата на „Синята зона”, в съответствие с приетия в 
Общински съвет списък. За целта щатът на инкасаторите беше увеличен с 20 
щатни  бройки. 

Изгради се система за информационно обслужване на гражданите, 
даваща информация за наличните свободни паркоместа в централните 
паркинги на града и надземния паркинг на „Четвъртък пазар”. 
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Благодарение на добрата организация и повишен контрол се завишиха 
значително приходите от „Синя зона” и се подобри качеството на услугата за 
гражданите. 

На 02.07.2012 г. беше подписан „Договор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Регионално 
развитие за изпълнение на проект „Модернизация и развитие на устойчив 
градски транспорт в град Пловдив” на стойност над четиридесет и четири 
милиона лева. Проектът включва реализиране на важни за развитието на 
града компоненти: 

- Въвеждане на система за управление на градския транспорт, 
включваща управление на автопарка, електронно таксуване и 
информационно обслужване на пътниците; 

- Изграждане на мрежи от велоалеи; 
- Подмяна на съществуващите светофарни уредби с нови, съвременни 

с по-високо качество. 

Срокът за реализиране на проекта е 36 месеца. 

               
 
Реализирано е допълнително обезопасяване на пешеходните пътеки в 

града със соларна светлинна сигнализация „бягащ пешеходец” и звуков 
сигнал за незрящи граждани.  
 

 
                   ОБЩИНСКА ИКОНОМИКА 

 
 

За подобряване дейността на търговките дружества с общинско участие 
и  повишаване качеството на управление на лечебните заведения през 
изминалата година се инициираха промени в местната нормативна база, 
свързани с управлението  на имуществото, а именно :  

1. Проведени са 8 броя конкурси за възлагане управлението на 
лечебни заведения – търговски дружества със 100% участие на община 
Пловдив, извършена бе смяна в органите на управление – членове на съвета 
на директорите и представителите в смесените търговски дружества, в които 
община Пловдив е акционер или съдружник. 

2. Прекратено бе чрез ликвидация неефективно функциониращото 
търговско дружество, което е изчерпало пазарните си възможности - «Ритон» 
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ЕАД. Удължен бе срока на ликвидация и смяна на ликвидаторите на 
„Общинска охрана“ ЕАД /в ликвидация/ 

3. Предприети бяха действия по изпълнение на решение на 
Общински съвет – Пловдив, относно изваждане от капитала на „ДКЦ III-
Пловдив" ЕООД сграда, която се преустройва в детска градина с оглед 
решаване на наболелия проблем с местата в детските заведения в район 
„Северен. 

4. Апортиран бе недвижим имот - сграда, в капитала на смесеното 
търговско дружество „МБАЛ Тракия" АД, с оглед увеличаване активите на 
община Пловдив в новото болнично заведение 

5. Отправено бе предложение до Министъра на финансите за 
придобиване на притежаваните от МФ акции в Свободна зона – Пловдив“ АД 
с оглед увеличаване дяловете на община Пловдив в дружеството.  

6. През 2012 година е събран на 100% дължимият дивидент за 
собственика - Община Пловдив, от печалбата на едноличните търговски 
дружества в размер на 2 478 000 лева. 
 За подобряване на финансовото състояние на общинските предприятия 
и повишаване на изискванията за изпълнение на основните цели и задачи 
свързани с дейността им се предприеха следните действия :  

1. Разработена е методика и концепция за създаденото ново 
Общинско предприятие „Европейски политики и сътрудничество“ с оглед 
повишаване успеваемостта в усвояването на средства от Европейските 
фондове. 

2. Преструктурирано е смесеното търговско дружество „Обелос” 
АД чрез преминаване функциите му към съществуващото общинско 
предприятие ОП „Организация и контрол на транспорта”. Същото пое 
дейността по управление на светофарните уредби и така се концентрира 
организацията на транспортната дейност в единен център. 
 

 
                         ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

 
 

За осигуряване на условия на промоция на здравето и профилактика на 
социално значимите болести община Пловдив организира и проведе:  

1. Кръгла маса по проблемите на репродуктивното здраве в община 
Пловдив, на 29.10.2012 г.; 

2. Изготвяне на методика за приемане чрез централизирано 
класиране на децата в общинските детски ясли, целодневни детски градини и 
обединени детски  заведения на територията на община Пловдив и методика 
за определяне размера на таксите им в детските заведения; 

3. Профилактични прегледи за гръбначни изкривявания на ученици 
от пловдивските училища; 

4. Профилактични прегледи за наднормено тегло на ученици от 
пловдивските училища; 
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5. Медицинско обезпечаване на спортисти чрез предоставяне на 
субсидия в размер на 134 500 лв. от бюджета на община Пловдив за 2012 г. и 
сключване на  договор с „Медицински център за рехабилитация и спортна 
медицина І – Пловдив“ ЕООД; 

6. Предоставяне на субсидия в размер на 20 000 лв. от бюджета на 
Община Пловдив за 2012 г. и сключване на договор с „Медико-техническа 
лаборатория І – Пловдив“ ЕООД за протезиране на тотално обеззъбени 
социално слаби пациенти, жители на Община Пловдив и обслужване на 
ортодонтски аномалии при деца от социалните домове и деца в 
неравностойно положение; 

7. Разкриване на два нови пункта за раздаване на храна на деца до 
тригодишна възраст, ситуирани съответно в район „Южен“ и в район 
„Западен“; 

8. В Детска ясла №3 „Дребосъчета“ е преобразувана една нощуваща 
група в дневна, което увеличава възможностите за прием на повече деца в 
яслата; 

9. Провеждане на обучение по спешни състояния на медицинските 
специалисти в детските ясли, ЦДГ и училищата; 

10. Осъществяване на перманентен контрол върху дейността на 
общинските детски ясли и детски кухни, както и своевременно реагиране при 
наличие на сигнали от страна на граждани.  
 

 
                                 ОБРАЗОВАНИЕ 

 
  

Осигуряването на места в детските градини и ясли, както и подобряване 
качеството на услугата в тях, е сред основните приоритети.  

В края на октомври 2012 година в район „Централен“ бе открит новият 
филиал „Вълшебство“ на ЦДГ „Перуника“. Само за 3 месеца завърши 
строителството на градината.  Първата копка на филиала на ЦДГ „Перуника” 
на ул. „Лъджене” беше направена още в края на 2007 г., но работата стигна 
само до груб строеж, който беше замразен до това лято. 560 хил. лв., 
включително обзавеждането, бяха вложени за довършването на новото детско 
заведение, което отвори врати за 75 деца.  
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Започнат бе строежа на ново крило на ОДЗ „Космонавт“. Стартът на 
чаканото от години разширение бе поставен в края на август, като за целта са 
отделени 550 000 лева от общинския бюджет. В новото крило ще бъдат 
разкрити три групи за около 60 деца. 

 
В ход е изпълнението на проект “Изграждане на Общностен център в 

община Пловдив“. Дейностите включват изграждане на нова млечна кухня, 
детска градина с 4 групи и ясли с 2 групи. Освен това ще бъде изграден 
Общностен център за деца до 7-годишна възраст и техните родители, чиято 
цел е да се подкрепят семействата в отглеждането на децата. В центъра, 
чиито услуги ще ползват около 4500 души, ще се разкрият 45 работни места. 

 
На 12.11.22012 г. бе направена първа копка на нови детски ясли в район 

„Тракия“. Детското заведение ще е за 8 групи с около 170 деца, с разгъната 
застроена площ от 2 916,56 кв. м. и ще бъдат построени върху терен от 6 763 
кв. метра.  Предстои старт на изграждането на нова детска градина в район 
„Южен”. 
 

              
 

Според заложени в Програмата приоритети по направление 
„Образование”, с цел постигане по-ефективно планиране и по-голяма 
гъвкавост на управлението, се изпълниха следните дейности:  
 

1. За първи път се въведе  система за делегирани бюджети в 
общинските детски градини; 

2. Изработи се формула за разпределението на бюджетните средства 
за общинските детски градини за 2012 г.; 

3. Разкрити са 10 нови групи към съществуващи детски градини за 
около 300 деца като например новите филиали на ЦДГ „Червената шапчица“ 
в район „Тракия“, ЦДГ „Марица“ и ЦДГ „Бреза“ в район „Северен“; 
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4. Непрекъснато се оказва съдействие на училищата,  за 
продължаващо въвеждане на целодневна форма на обучение в І, ІІ и ІІІ клас и 
при сформирането на  подготвителни групи  във връзка със задължителния 
обхват на 5-годишните деца за учебната 2012/2013 година; 

5. Изработена бе методика за класиране по електронен път на децата 
за прием в общинските детски градини; 

6. Стартира Системата за електронно класиране на децата  
кандидатстващи за прием в общинските детски градини; 

7. Разработено бе техническо задание за „Система за движение и 
обхват на учениците в Община Пловдив”. Предстои изработката и 
въвеждането на продукта.  

8. Стартира реализирането на дейностите по проект на Център за 
образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 
и Ромски образователен фонд с Община Пловдив, във връзка с образователна 
интеграция на деца от ромски етнос. 

9. С цел повишаване ефективността на управление и осъществяване 
на контрол върху административната дейност на директорите на детски 
градини се извършени проверки на повече от половината  детски заведения; 

10. С цел преструктуриране на мрежата от общински учебни 
заведения и оптимизиране на разходите в системата :  

- е закрита Вечерна гимназия „Хр.Смирненски” 
- оптимизирана е структурата и дейностите в МУЦТПО от 2012/2013 

учебна година. 
11. За  календарната 2012 г. по Наредбата на Община Пловдив за 

стимулиране на деца с изявени дарби от училищата на територията на града  
121 деца са получили еднократно финансово подпомагане на обща стойност 
18 000 лв. 
 

 
 

                                       КУЛТУРА 
 

 
Един от важните приоритети в управлението на Пловдив през този 

мандат е развитието на културата, като крайната цел е не само създаването на 
солидна основа за кандидатстване на Пловдив за Европейска столица на 
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културата през 2019 г., но и формиране на устойчиви политики за 
дългосрочно планиране и ефективно управление на културните ресурси.  

През 2012 година значително бяха увеличени средствата за култура в 
бюджета на Община Пловдив - 1.4 милиона лева. В богатия културен 
календар бяха включени над 60 събития. Основният акцент бе поставен върху 
Есенния салон на изкуствата. Събитието бе открито на 3 септември на 
Античния театър с популярния мюзикъл "Зоро".  Осмото издание на Есенния 
салон на изкуствата обхвана 16 фестивални форми и десетки самостоятелни 
прояви.  
 В юбилейното издание на Националните есенни изложби свои 
произведения подредиха Светлин Русев, Греди Асса, Ясен Гюзелев, Ана 
Гребенарова, Атанас Хранов, Емануела Ковач, Иван Русев, Валентин 
Старчев, Стоян Цанев, Милко Божков, Емил Стойчев.  
 

               
 
 Работата по подготовката, координацията и реализацията на проявите 
в сферата на културата и туризма през изминалата година беше 
последователна и успешно приключиха следните проекти:  

1. Образователен проект „Академия за изкуства“. За обучение бяха 
набрани 158 ученици от 15 пловдивски училища, които получиха полезни и 
интересни знания извън училищните програми.  

2. Проект „Подрастващи овладяват керамични техники и 
приобщават свои връстници в неравностойно положение да творят“. В 
проекта се реализира обучение в спецификата на работата с глина и 
керамичната техника на 140 деца от пловдивски училища, включително и 
двата дома за деца „Олга Скобелева” и „Кн. Мария Луиза”. 

3. София Филм Фест в Пловдив 16-25.03.2012 г. - По време на 
фестивала бяха представени 20 филма при огромен зрителски интерес, като 
откриването беше с българското заглавие „Миграцията на паламуда” в 
присъствието на творческия екип. Специален гост на фестивала беше 
носителят на Оскар Хю Хъдсън.  

4. Европейски музикален фестивал. Тази година на този авторитетен 
музикален форум бе представен виртуозният концерт на известната в цял 
свят българска цигуларка Мила Георгиева с оркестъра на Радио Класик ФМ. 

5. Дни на музиката в Балабановата къща“ - пролетно и есенно 
издание - В двете издания взеха участие над 30 музикални формации и 
индивидуални изпълнители, бяха представени две изложби и книгата на Ирен 
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Капеловска “Паметта на сърцето”, посветена на 65-годишнината от 
основаването на Музикалното училище в Пловдив. 

 
 
 

               
 

6. Международният фестивал на камерната музика е най- старият и 
единствен по рода си фестивал в България. Проведе се за 48-ми път в двора 
на Етнографския музей в Старинен Пловдив.  

7. Литературен фестивал „Пловдив чете”. Специален акцент на 
тазгодишното издание на фестивала беше „Младият Пловдив чете“. В 
училища-партньори влязоха популярни поети и писатели, които проведоха 
срещи с учениците. 

 
 

 
 

8. В 12-тия Национален фестивал на Българската градска песен 
„Нежни чувства“ взеха участие състави и индивидуални изпълнители от 
цялата страна. Спецификата на жанра стари градски песни не попречи за 4-та 
поредна година във фестивала да взимат участие 3 детски групи, а за 3 -то 
поредно издание участва и дует от Япония.  

9. Възобновен бе Международният фолклорен фестивал в Пловдив. 
В 18-тото издание на фестивала през 2012 година участваха колективи от 
Белгия, Грузия, Мексико, Ирландия, Сърбия и Турция, Карлово и Пловдив. 
През петте фестивални дни всички колективи показаха красотата, багрите, 
танците и музиката на своите народи, както по време на дефилетата, така и по 
време на концертните си изяви на откритите сцени. 
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10. Тазгодишното издание на Международния Куклено-театрален 
фестивал „Двама са малко – трима са много – 2012 г. беше юбилейно – 
20–то по ред. На него се представиха български и чужди куклено-театрални 
формации с техни спектакли. От тази година към фестивала имаше и 
съпътстваща програма „TheatAir”, която е насочена към спектакли в открити 
обществени и знакови градски пространства. Идеята беше по този начин да се 
привлекат повече хора към постановките в залата на театъра.  

11. 16-тото издание на Международния театрален фестивал „Сцена на 
кръстопът” – 2012 г. Водещите български театри представиха актуалните си 
постановки за сезона. 

12.   В 8-то издание на Нощта на музеите и галериите в Пловдив взеха 
участие над 50 музея, галерии, клубове, културни институти, театрални зали, 
исторически и археологически паметници и  автори от Полша, Чехия, Израел, 
САЩ, Испания, Турция и България. Отделните части бяха над 100, разделени 
в три сфери: "Музеи и галерии", "Култура и клуб" и "Град и публични 
пространства". Кулминацията на нощта беше фестивалът "Ритуали на 
обичайното", представящ десет международни проекта, които обхващаха 
целия град.  

13. През настоящата година фестивалът  „Саунд оф ди ейджис” прерасна  
в двудневно събитие. На голямата сцена в Античния театър взеха участие 
легендите FISH и ANATHEMA. С концерта си на древната сцена 
ANATHEMA се представиха пред почитателите си с едно специално 90-
минутно шоу с невероятни светлинни ефекти и звук, придружавани от 
оркестъра на Пловдивската филхармония, което бе заснето и ще бъде 
разпространено на DVD през следващата година. Двата фестивални дни 
събраха над 6000 души  публика. 

 
 

             
 

14. От 11 до 13 октомври за седми път  Пловдив беше домакин на 
Международния фестивал на китарата, организиран от Община Пловдив и 
включен в програмата на Есенен салон на изкуствата - Пловдив 2012. 
Проявата е едно от значимите международни  културни събития и тази 
година се проведе в Драматичен театър. 

15. Доминик Милър - китаристът на Стинг, избра Пловдив, за да 
представи новия си албум „5th House”,  като концертът в Античния театър 
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беше обявен и рекламиран на територията на цялата страна като подкрепа за 
кандидатурата на Пловдив за европейска столица на културата. 
 

 
   

 
 През октомври Комисията по култура, образование и медии на 

Европейския парламент за първи път проведе свое заседание в България, като 
домакин бе Пловдив. Членовете на Комисията бяха запознати с уникалното 
културно, историческо и археологическо наследство на града ни. В рамките 
на деловата програма бяха проведени редица срещи с министри, зам.-
министри, с ректорите на висши учебни заведения в Пловдив, с 
представители на неправителствени организации, на Регионалната 
библиотека и др. 
 
 

                                     ТУРИЗЪМ 
 

 
През изминалата година община Пловдив реализира редица 

мероприятия, които оказват значим принос за промотиране на града ни като 
туристическа  дестинация на национално и международно ниво.  

Проектът „Изработване на визия и разполагане на информационни и 
указателни табели и табла на културно-историческите и природни 
забележителности на територията  на Община Пловдив” е внесен в НИНКН 
за резолюция. Предстои  стартиране на обществена поръчка за избор на 
фирма, която да изработи и монтира табелите и таблата.  

Въведена е нова вид услуга „Електронна заверка на хотелски регистри” 
с цел повишаване качеството на предлаганата административна услуга.  

По данни на Националния статистически институт приходите от 
нощувки, реализирани от хотелите в Пловдив през 2012 г., са се увеличили с 
2 383 017лв. в сравнение с 2011 г.  

Изработени са и промотирани брандови послания - „Пловдив – усещане 
за изкуство и история”, „Културен септември” , които имат за цел по-доброто 
му представяне като туристическа дестинация. Реално това се осъществи чрез 
разгърната национална билбордова кампания и се приложи във всички 
изработени рекламни материали, както и при участието на общината в 
електронни и печатни  медии.  
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Все повече културни институции и оператори търсят съдействието на 
Туристическите информационни центрове на община Пловдив като основно 
място за събиране и оповестяване по всички възможни канали на информация 
за културни и други събития в града. За първи път започна развитието на 
стопанска дейност, а именно – продажба на услуги, билети за събития, 
продажба на туристически издания и сувенири и предоставяне на рекламни 
площи в туристическите издания, инициирани от общината.  

Създадена беше добра координация между туристическите центрове и 
новосъздадения  посетителски център на Римския стадион.  

По време на важни за града събития общината сформира и предложи за 
първи път специализирани маршрутни обиколки – Вино и култура; 
Изкуството на Пловдив; Възрожденския Пловдив и Римския път; 

Благодарение на засилената комуникация между общината и 
представителите на МИЕТ, ресор „Туризъм”, които през настоящата година 
бяха преместени в Пловдив, се даде шанс на града ни да разнообрази своя 
туристически продукт и Пловдив да бъде включен в национални и 
международни туристически потоци.  

За първи път се проведе анкетно проучване сред пловдивчани и гости 
на града за установяване на имиджовото състояние на Пловдив, 
позиционирането му на туристическия пазар и избор на печеливши брандови 
послания и образи.  

Наблюдава се засилен интерес от различни организации и индивидуални 
представители към Пловдив, като най подходящо място за провеждане на 
събития от различни сфери на икономическия и културен живот. Това доведе 
до икономически ръст в различните туристически обекти и в други области 
на стопанския живот в града ни. За първи път в Пловдив се проведоха : 

• Годишна среща на българските местни власти; 
• Годишна среща на българските туроператори в Пловдив; 
• 11-тата годишна среща на АБТА; 
• Световното първенство за юноши и девойки по гребане; 
• Панаир на занаятите ; 
• Инфотур за индийски и китайски журналисти; 

 
По спечелен проект по Регионална програма за заетост, бяха разкрити 10 

работни места на длъжност „Технически сътрудник” в отделите „Маркетинг 
и реклама на дестинацията” и „Категоризации” към ОП „Туризъм”. 
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Четвъртото издание на „Дефиле на младото вино“, което бе 
организирано съвместно със Съвета по туризъм, Националната лозаро-
винарска камара, Европейски рицарски орден на виното и Асоциацията на 
българските винари привлече в Стария град над 8000 посетители и беляза над 
40 процента ръст на винопроизводителите, представили продукцията си в 
рамките на форума. 
 
 

    ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 
 

 
Създаването на здравословна градска среда е важен приоритет за 

местното управление. През изминалата година  се предприеха следните 
мерки за ограничаване на вредните въздействия върху околната среда и 
климатичните промени върху човешкото здраве:  

1. Извършена бе паспортизация на обекти от поливните системи на 
територията на район „Западен“, община Пловдив, като постигнатият ефекти 
бе  разширяване на базата данни за поливните системи, което подпомага 
процеса на планиране, обследване и оптимизиране на дейността на поливни 
системи в озеленени площи, използвани за напояване и поддържане на 
зелената система.  

2. Администрирана бе преписката „Програма за управление на 
утайките от ПСОВ“, част от документация по проект „Интегриран воден 
проект – фаза 1“ към Програма EuropeAid/124488/D/SV/BG, чрез който се 
цели подобряване качеството на водните ресурси чрез адекватно пречистване 
на отпадъчните води, събирани в канализационната мрежа.  Програмата за 
управление на утайките от ПСОВ Пловдив е част от реализацията на 
рехабилитацията на ПСОВ, чиято основна цел е да се намали притока на 
вредни вещества и биогенни елементи във водоприемника река Марица. 
Пречистването на отпадъчните води следва да даде възможност за надеждно 
и технологично стабилно постигане на съответствие с европейските 
изисквания за водите, изпускани от градски ПСОВ (Директива 91/271/EEC на 
Съвета) при икономически изгодни условия.  

3. През изминалата година се сключи споразумение с Басейнова 
дирекция – ИБР за предоставяне на данни от автоматична станция за 
мониторинг на води от р. Марица, като чрез него се цели по-добро 
организиране на дейности и проекти за приобщаване на община Пловдив при 
формиране на устойчива политиката на Басейнова дирекция за управление на 
водите – Източнобеломорски район при интегрирано управление на водите в 
интерес на обществото. Съвместно с Басейнова дирекция бе организирано и 
честване на Деня на водата, чрез което мерките за пестене на водата, като 
жизнено важен ресурс бяха популяризирани сред населението.  

4. Разработена  бе „Актуализация на Програма за подобряване 
качеството на атмосферния въздух” и План за действие за периода 2011-2013 
г. за замърсителите ФПЧ10 и азотен диоксид. С  Решение от 05.09.2012 г. ЕК 
даде положителна оценка за отлагане крайния срок за достигане на пределно 
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допустими стойности за азотен диоксид до 2013 г. в двете зони за следене 
качеството на атмосферния въздух на територията на страната ни, една от 
които е община Пловдив. 

5. Подписана бе  харта 2012 г. „Движение в правилната посока“, във 
връзка с Европейска седмица на мобилността и 22 септември – ден без 
автомобили бе отбелязан като по този начин бе популяризиран модел за 
поведение, който да е в съответствие с принципите на устойчивото развитие, 
подобряване качеството на живот на гражданите и намаляване замърсяването 
на градската среда от транспорта.  

6. Във връзка с контрола на дейностите по събирането и извозването 
на отпадъците ОП „Чистота” въведе система чрез поставяне на GPRS 
устройства на сметосъбиращите и сметопочистващите автомобили, като по 
този начин се постигна оптимизиране на дейностите по събиране и извозване 
на генерираните отпадъци. 

7. На 14.10.2012 г. се проведе културно – музикално мероприятие с 
екологична и образователна насоченост, което премина под мотото „Не 
изхвърляйте опасните отпадъци – те са вредни”. Неговата цел бе да се 
създаде отговорно отношение към съхранението и изхвърлянето на опасните 
и вредни отпадъци. С провеждането му се поставиха основи за изграждане на 
отговорно екологично поведение у децата, които присъстваха на 
мероприятието.  

8. На територията на Община Пловдив бе изградена система за 
разделно събиране на отпадъци от опаковки, като за райони - Източен, 
Западен, Северен, Южен и Централен бе сключен договор с „Екобулпак” АД 
с цел намаляване обема на битовите отпадъци, които ще бъдат депонирани, 
както изпълнение на целите заложени в чл.31 от ЗУО. 

9. През месец май  2012 г. 3D автобусът на Екопак завърши своето 
турне на територията на район Тракия. Прожекциите и интерактивните игри в 
Екобуса бяха насочени към подрастващото население на района, а именно 
към учениците до четвърти клас в училищата на района.  Чрез тази 
инициатива децата бяха мотивирани, а чрез тях и  техните родители, да 
проявяват отговорно отношение събирайки отпадъците от опаковките в 
трицветните контейнери.  

10. В изпълнение на задълженията си, съгласно сключени договори 
за масово разпространени отпадъци е утвърден е график и места за събиране 
на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване  (ИУЕЕО), 
негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), излезли от употреба 
гуми (ИУГ), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и 
отработени масла, както следва: 12.05.2012 г. и 25.10.2012 г. На територията 
на общината във всеки един от районите са разположени контейнери за 
разделно събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори. Също така 
бе определена площадка, на която освен /НУБА/  гражданите могат да 
предават отпадъци от  (ИУЕЕО), (ИУГ), (ИУМПС).  

11. През 2012 г. бе  приета нова Наредба на община Пловдив за реда 
и условията за намаляване на замърсяването с отпадъци от излезли от 
употреба МПС, с която се цели намаляване на тези  отпадъци на територията 
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на общината, съгласно която във всеки район се създават комисии, които да 
следят за наличие на изоставени ИУМПС. В резултат на работата на 
комисиите 250  автомобила паркирани неправилно на територията на града 
бяха преместени на собствен терен от техните собственици и 43 автомобила 
бяха закарани на площадка за временно съхраняване. 

12. На 13.06.2012 г. между Община Пловдив и сдружение с 
нестопанска цел Индустриален клъстер „Електромобили” бе подписано 
Споразумение за сътрудничество. Проведени бяха работни срещи за 
координиране промяната на нормативната уредба на община Пловдив за 
урегулиране поставянето на зарядни станции във връзка с новите промени в 
ЗУТ.  Електромобилите бяха част от програмата на проведената „Седмица на 
Зелената система”, организирана от Община Пловдив в периода 08.05.2012 г. 
– 13.05.2012 г., като бяха проведени демонстрации с електробус и зарядна 
станция в Цар Симеоновата градина и лекотоварен електромобил в парк 
Отдих и култура. 

13. При експлоатацията на «Депо за неопасни отпадъци и 
Инсталация за биологично разграждане по закрит способ» с. Шишманци и 
«Регионално депо за неопасни отпадъци в землището на с. Цалапица» се 
изпълняват условията на Комплексното разрешително за съответния обект. 
Извършва се необходимия мониторинг на техническите и емисионни 
показатели. Контролират се количествата отпадъци постъпващи в 
инсталациите. Депонират се отпадъците, които съответстват на критериите за 
приемане в депо за неопасни отпадъци.  

14. Включването на общината в кампанията „Да изчистим България 
за един ден”  на 12.05.2012 г. показа висока ангажираност сред населението. 
По време на кампанията от територията на Община Пловдив са събрани 184 
тона битови отпадъци и около 140 куб.м. строителни отпадъци 
транспортирани до депо за строителни отпадъци в с. Първенец. 

15. В изпълнение на „Плана за действие към „Програма за 
овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на 
Община Пловдив”  бе сигурен публичен достъп до извадка от Електронен 
регистър на домашните кучета на територията на Община Пловдив с 
актуална информация за домашните кучета, въведени в базата с данни, а 
работата по разширяване базата данни с домашни кучета, отглеждани в 
Пловдив бе продължена. 
 
 

СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ 
 

 
И през настоящата година Община Пловдив осигуряваше финансови 

средства за спортните дейности на територията на общината, като съвместно 
със спортните клубове и школи, младежки и други сдружения организира 
масови спортни и туристически прояви с регионален, национален и 
международен характер. Работи се активно за подпомагане на спорта сред 
учениците с организиране и провеждане на детско-юношески турнири по 
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футбол, тенис, по източни бойни спортове, общински първенства по лека 
атлетика, борба, бокс, волейбол, баскетбол, художествена гимнастика, 
вдигане на тежест, аеробика и др. За първи път от доста години насам 
общината инвестира сериозен ресурс в подобряване на материалната база за 
развитие на спорта.  

Следните по-важни спортни мероприятия бяха организирани съвместно 
с община Пловдив през изминалата година: 
 

   

 На традиционния коледен Бал на спортиста в Новотел 
Пловдив/14.12.2011 г./, бяха отличени победителите в класацията, като Антон 
Ризов спечели приза за най-добър спортист на Пловдив за 2011 година.  

 

  
  

34-то Открито Първенство на България по шахмат ”Георги Трингов”, се 
проведе от 29.01.12г.  до 5.02.12г. в Пловдив, а в периода 19 март – 31 март 
Пловдив бе домакин на 13-тото европейско индивидуално първенство по 
шахмат. 

Президентът на Европейската асоциация по кану-каяк Албърт Уудс и 
генералният секретар Бранко Лодрич направиха обиколка на Гребния канал в 
Пловдив на 28.04.2012 г. Стана ясно, че две автоматични стартови устройства 
са условието, което поставят от Европейската асоциация по кану-каяк за 
кандидатурата на Пловдив. Градът се готви да приеме първенството на 
Стария континент за юноши и младежи до 23 години през 2016 година.  
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Девойки от 10 държави взеха участие в Международния турнир по 
художествена гимнастика "Златен обръч" в Пловдив. Надпреварата се 
проведе в палата № 6 на Панаирния град. В последните 35 години домакин на 
турнира беше Бяла Слатина и сега за пръв път той се проведе в Пловдив. 
Надпреварата бе за девойки младша и старша възраст. Главен съдия на 
турнира бе бившата трикратна световна шампионка Мария Петрова.  

 

  

Отбори от 58 държави мериха сили в Световното първенство по 
гребане за мъже и жени (неолимпийски дисциплини), за юноши и девойки. на 
Гребния канал в Пловдив от 14 до 19.08.2012 г. Това са над 2400 души, от 
които само състезателите са над 1000. За сравнение, на Олимпиадата в 
Лондон са били около 500 гребци от 57 държави. Общо 297 медала  бяха 
раздадени на победителите.  

Висока оценка за условията, които предлага Гребния канал, даде 
вицепрезидентът на ФИСА Анита де Франс, която бе специален гост на 
събитието. 
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На 01.09.2012год. се проведе кръг от Държавното първенство по петанк 
на пригодените за атрактивния спорт игрища на Гребна база. В надпреварата 
взеха участие над 20 отбора с около 120 състезатели от цялата страна.  
 

    
 

В Пловдив бе отбелязана Европейската седмица на движението, която 
се проведе от 01.10.2012  до 07.10.2012 г. в гр. Пловдив. Инициативата е 
европейска кампания, която ангажира физически лица, организации и градове 
от цяла Европа в мащабен празник на спорта и физическата активност. На 4, 
5 и 6 октомври събитието бе съпътствано от „Панаир на спорта”, в който 
взеха участие и представиха своята дейност спортните клубове на 
територията на Община Пловдив. Част от заложените събития – отворени 
тренировки по различни бойни изкуства, спортни състезания, вело-
надпревари, зумба, отворени срещи по баскетбол, маратон, йога и други, 
постигнаха целта си да популяризират интегративните и възпитателни 
функции на спорта, както и да насърчат пловдивската общественост към 
активен и здравословен начин на живот. 
 

На 22.03.2012 г. на пл. “Стефан Стамболов” се отбеляза Световния ден 
на водата 2012. Целта на събитието бе приобщаване на гражданите към 
темата за "Чиста вода и безопасност на храните", под чието мото протече 
Световния ден на водата 2012 и насърчаване включването на правителства, 
организации, общини и частни лица в осигуряването на достъп до питателна 
храна за всеки чрез опазване на водния ресурс.  

Повече от 10 вида дръвчета, сред които бреза, сребрист смърч и др. 
бяха засадени по време на акцията по залесяване в парк Бунарджика, която се 
проведе на 26.04.2012 г. под мотото“Засади дърво – направи добро”. Деца, 
младежи и родители от Пловдив и гости на града, засадиха в парка свое 
дръвче.  

В периода 14.05 – 19.05.2012 г. се проведе петото издание на фестивала 
OPEN STUDENT FEST 2012 под надслов „Пловдив – кандидат за европейска 
столица на културата 2019 през студентските очи”. В рамките на 
традиционния вече за града фестивал, посетителите и гостите имаха 
възможност да участват или наблюдават – фотоконкурса “Мисия студент”, 
студентски изложби в галерия U-PARK, WISKEY BAR, EMONA и фоайетата 
на централна сграда на АМТИИ, театрални постановки, съревнования между 
представители от висшите училища в Пловдив по боулинг, картинг, рисуване 
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на портрети и карикатури на Главната улица, възстановка на бойни сцени на 
Римския стадион, обявяване на “Мис и мистър Академика 2012”. 
Инициативата има за цел да популяризира студентския спорт, изкуството, 
творчеството, знанията и уменията на студентите в различни сфери на 
живота.  

На 02.06.2012 год.  се проведе инициативата Drawing Day – България – 
да рисуваме заедно”. Мероприятието, което се организира за трета поредна 
година, се проведе в района на Пеещите фонтани в “Цар Симеоновата 
градина”. Картините, изработени в Пловдив, бяха изложени в Детския отдел 
на РНБ “Иван Вазов”. 

В периода 01-02.09.2012 год. Фондация „Кентавър Арт“ и Община 
Пловдив организираха фестивал на реката и тепетата в Пловдив. Събитието е 
с подкрепата и на Фондация „Работилница за граждански инициативи“. В 
Деня на реката /01.09.2012 г./ се проведоха интерактивни инициативи, 
работни ателиета и публични събития в коритото на река Марица и около 
реката.  
 

 
ЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛНИ 

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ 
 

 
Кандидатстването по Националните и Европейски програми е една 

възможност за общината да решава въпроси, свързани с подобряване на 
инфраструктурата, извършване на ремонти и благоустрояване на общинските 
обекти, като чрез осигуреното финансиране от програмите и проектите се  
осигурява развитието на общината. 

 
Към настоящия момент се изпълняват следните проекти: 
 
1. „И аз имам семейство” - Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси”, Бюджетна линия BG051PO001-5.2.11, Процедура за 
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Приеми ме”. 
Община Пловдив е партньор на Агенция за социално подпомагане. 
Продължителност 24 месеца – 08.12.2011г. – 08.12.2013г. Стойността на 
проекта се променя всеки месец, в зависимост от броя на кандидат – 
приемните семейства.    

Целта на проекта е да се подкрепи процеса на деинституционализация 
на деца, като създаде устойчив модел за развитие на заместваща семейна 
грижа за деца, настанени в специализирани институции и на деца, в риск от 
изоставяне. 

2. „Интегриран проект за водите на град Пловдив – Фаза 1”, По 
приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води”, по процедура с референтен №: BG161PO005/10/1.11/02/16 
„Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води 
в агломерации над 10 000 е.ж.”, финансиран по ОП ”Околна среда 2007-
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2013”. Продължителност 36 месеца – 01.2012 – 22.12.2014 г. Обща стойност 
на проекта - 142 211 705,41 лв., от които  национално съ-финансиране - 
17,89%: 25 156 591.50 лв., съ-финансиране на бенефициента – 11,68% - 
16 428 747,91 лв. 

Проектът е подаден в МОСВ през януари 2012 г. На 17.02.2012 г. е 
сключено споразумение между МОСВ и община Пловдив за възлагането на 
обществените поръчки. На Етап 1 (2011 - 2013г.) 

• подмяна на 16,1 км второстепенна канализационна мрежа с цел да 
се намали инфилтрационния поток към пречиствателната станция за 
отпадъчни води (ПСОВ).  

• рехабилитация и изграждане на нови колектори с дължина 6,4 
км., за да се осигури достатъчно хидравличен капацитет на системата. 

• пречиствателна станция за отпадъчни води. 
• основната цел на рехабилитацията на ПСОВ е да се намали 

притока на вредни вещества и биогенни елементи във водоприемника. 
Пречистването на отпадъчните води следва да даде възможност за надеждно 
и технологично стабилно постигане на съответствие с европейските 
изисквания за водите, изпускани от градски ПСОВ (Директива 91/ 271/ ЕЕС 
на съвета) при икономически изгодни условия. 

3. „Изграждане на модерен лъчетерапевтичен комплекс в 
„Комплексен онкологичен център – Пловдив ЕООД” - ОП „Регионално 
развитие“, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, 
Операция 1.1: „Социална инфраструктура”, Схема за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-11/2011 „Подкрепа за 
реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в 
градските агломерации”. 

Подаден е за одобрение през август 2011г., но върнат от 
Оценителната комисия. Преработен наново и подаден през ноември 2011 г. 
Подписан договор за БФП №BG161РО001/1.1-11 /2011/002 на 31.01.2012 г. 

Срок за изпълнение: 31.01.2012г. - 31.01.2014г. 
Обща стойност на проекта: 9 907 843,88 лв. 
Безвъзмездно финансиране: 6 473 409,13 лв. 
Основната цел на проекта: Да се подобри и модернизира здравната 

инфраструктура на Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД, чрез 
въвеждане в експлоатация на медицинско оборудване за прилагане на 
високотехнологични болнични дейности по отношение на диагностиката и 
лечението на злокачествени заболявания.  

4. „Изграждане на Общностен център в община Пловдив” – 
Проект за Социално включване към МТСП, подаден през м. ноември 
2011г.  

Договорът за безвъзмездна финансова помощ е подписан на 
16.02.2012г. и е с продължителност 24 месеца 

Срок за изпълнение: 16.02.2012г. -  16.02.2014г. 
Обща стойност - 2 715 425,00 лв. 
Безвъзмездно финансиране: 2 507 265,00 лв. 
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Целта на проекта е да се подкрепят семействата в отглеждането на 
децата, както и да се стимулират за по-голяма активност във всички сфери на 
живота с цел осигуряване на добра семейна среда за малките деца. 
 Дейностите включват изграждане на нова млечна кухня, детска градина с 4 
групи и ясли с 2 групи. Освен това ще бъде изграден Общностен център за 
деца до 7-годишна възраст и техните родители, чиято цел е да се подкрепят 
семействата в отглеждането на децата. В центъра, чиито услуги ще ползват 
около 4500 души, ще се разкрият 45 работни места 

5. „Пловдив@ВиаДиагоналис”, „По пътищата на 
цивилизацията” – Оперативна програма "Регионално развитие", 
Приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма“, Операция 3.2 „Развитие 
на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите“, Схема 
BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния 
туристически продукт и маркетинг на дестинациите”. 

Проектното предложение е подадено на 15.03.2012 г. Подписан е 
Договор за БФП №BG161PO001/3.2-02/2011/012 на 13.08.2012 г., с 
продължителност 18 месеца. 

Срок за изпълнение: 13.08.2012г. - 13.02.2014 г. 
Обща стойност на проекта: 470 744,00 лв. 
Безвъзмездно финансиране: 447 206,80 лв. 
Целта на проекта е да подкрепи и увеличи интереса към  

конкурентноспособни туристически атракции на територията на общините 
Пловдив – Асеновград – Родопи, които ще допринесат за диверсификация на 
туристическия продукт, намаляване на териториалната концентрация и по-
равномерно разпределение на ползите от туризма. Предвижда се 
разработването на два туристически пакета: ViaDiagonalis през вековете. Общ 
маршрут, проследяваш културно-историческото развитие на района през 
вековете и представящ най-интересните и посещавани туристически 
забележителности, като се включат и водещите културни ценности от другите 
две общини - Асенова крепост, Белинташ и др. Манастирски тур. Маршрут за 
поклоннически туризъм, включващ Родопската „Света гора” и църкви от 
Пловдив. 

6. „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт 
в град Пловдив“ - Оперативна програма "Регионално развитие", 
Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Операция 1.5 
„Системи за устойчив градски транспорт“, Схема BG161PO001/1.5-03/2011 
„Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града” 

Проектното предложение е подадено на 12.03.2012 г. Подписан  е 
Договор за БФП №BG161PO001/1.5-03/2011/001 на 02.07.2012 г.  

Продължителност: 36 месеца. 
Срок за изпълнение: 02.07.2012г. - 02.07.2015 г. 

 Обща стойност на проекта: 44 306 947,25лв. 
Безвъзмездно финансиране: 41 463 596,00 лв. 
 Съ-финанасиране от Община Пловдив: 2 843 351,25 лв. 
Целта на проекта е изграждане на модерна и интегрирана система на 

градски транспорт в Пловдив чрез въвеждане на електронна система за 

http://umispublic.minfin.bg/opOPProfileFinExec.aspx?op=3
http://umispublic.minfin.bg/opOPProfileFinExec.aspx?op=3
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таксуване, изграждане на велоалеи, поставяне на GPS-системи в автобусите и 
др. Намаляването на замърсяването и вредните емисии, вследствие 
реализацията на проекта, ще има положителен ефект върху цялото население. 
По-конкретно, пътниците в обществени транспорт (ОТ) (приблизително 80 
000 към днешна дата), ще използват подобрени услуги в обществения 
транспорт, по-качествено обслужване и намалено време за пътуване на 
разстоянията. За ползвателите на леки автомобили реализацията на проекта 
ще осигури по-бързо и безопасно придвижване. 

7. „Социална инфраструктура в гр. Пловдив – модел за по-
добра грижа за децата“ -  Оперативна програма "Регионално развитие", 
Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Операция 1.1 
„Социална инфраструктура“, Схема BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за 
деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца 
в риск“ 

Проектното предложение е подадено на 17.04.2012 г. Подписан 
договор за БФП BG161PO001/1.1-12/2011/060 на 22.08.2012 г.  

Продължителност: 24 месеца 
 Срок за изпълнение: 22.08.2012г. - 22.08.2014 г. 

Обща стойност на проекта:  3 751 180,22 лв. 
Безвъзмездно финансиране: 3 750 768,86 лв. 
Целта на проекта е Осигуряване на подходяща и ефективна социална 

инфраструктура в Община Пловдив, допринасяща за предоставяне на нов вид 
резидентни и съпътстващи услуги в общността, които да заменят 
институционалната грижа за деца и деца с увреждания.     

8. Укрепване на креативното сътрудничество– мрежа между 
местни власти, неправителствени организации и партньори от Юга за 
кампания във връзка с целите за развитие за милениума (Цел 2) - 
Програма EuropeAid на Европейската Комисия 

Проектното предложение е подадено през м. октомври 2011 г. 
Подписан е Договор на 28.06.2012 г., с продължителност 36 месеца. Община 
Пловдив е партньор по проекта с водеща организация: Отдел за 
международни дейности на град Кьолн и партньори от Германия, Австрия, 
Словения и Дания. 

Срок за изпълнение: 01.01.2012г. – 31.12.2014 г. 
Обща стойност на проекта: 43 028,26 лв. 
Безвъзмездно финансиране: 28 946,28 лв. 
Целта на проекта е да укрепи креативното сътрудничество между 

местни власти, неправителствени организации и асоциираните партньори; да 
промоцира подходи за културно и взаимно обучение като иновативни 
стратегии за улесняване на достъпа най-вече на млади хора до формално и 
неформално образование за постигане на развитие; да направи възможно 
културни младежки проекти да играят активна роля в промяната на 
отношението към проблеми и трудности, с които се сблъскват развиващите се 
страни; да допринесе за формирането на мрежа от местни власти и 
неправителствени организации и асоциирани партньори за обучение за 
развитие и повишаване на информираността в Европа. 

http://umispublic.minfin.bg/opOPProfileFinExec.aspx?op=3
http://bgregio.eu/op-regionalno-razvitie/prioriteni-osi-na-op-regionalno-razvitie/ustoychivo-i-integrirano-gradsko-razvitie/sotsialna-infrastruktura.aspx
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9. Подобряване на енергийната ефективност на сградите на: 
ЦДГ „Зорница”, СОУ „Св. Константин Кирил Философ”, СОУ 
„Константин Величков”, Детски ясли „Слънчо”, ОМГ „Акад. Кирил 
Попов”, СОУ „Братя Миладинови”, ОП „Чистота” в град Пловдив.  
Източник на финансиране: Национален доверителен Еко фонд, Национална 
схема за зелени инвестиции, Ос 1 Процедура: Процедура за набиране на 
проекти за повишаване на енергийната ефективност в сгради. Подготовка и 
подаване на проектното предложение през м. февруари 2012 г., одобрен през 
м.март 2012 г. 

Продължителност: 12 месеца 
Срок за изпълнение: 17.07.2012г. – 17.07.2013г. 
Обща стойност на проекта: 3 474 582,00  лв. 
Безвъзмездно финансиране – 2 953 395 лв. 
 Съ-финансиране от общинския бюджет: 521 187,29 лв. (15% от 

стойността на проекта 
10. Фонд „Козлодуй” - Мярка 2- Високоприоритетна проектна 

линия за енергийна ефективност за общински сгради. Проектното 
предложение е подадено м. април 2012г. Подписан е Договор за 
финансиране на 30.07.2012 г.  

Срок на изпълнение: 30.07.2012г. – 31.12.2014г. 
Обща стойност на проекта: 9  094 609,50 лв. 
Безвъзмездно финансиране - 4 742 887.75 лв. 
Съ-финансиране от общината - 50%: 4 351 721,75 лв. 
Общата цел на проекта е намаляване на потреблението на енергия в 

резултат на подобряване на енергийната ефективност, което ще доведе до 
намаляване замърсяването на околната среда. 

11. “Разработване и внедряване на Интегрирана информационна 
система на община за подобряване на процесите и обслужването на 
гражданите и бизнеса” - ОП „Административен капацитет“, Приоритетна ос 
3: “Качествено административно обслужване и развитие на електронното 
управление”, Операция 3.1: “Подобряване на обслужването за гражданите и 
бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление”, Бюджетна 
линия: BG051PO002/08/3.1-02.  

Проектът е подаден на 30.01.2009г. Договорът за безвъзмездна 
финансова помощ е подписан на 12.06.2009г.  

Срок за изпълнение: 12.06.2009г. – 12.01.2014г. (Срокът на договора е 
удължаван) 

Обща стойност на проекта: 846 000,00лв. 
Целта на проекта е изграждане на система за ефективно обслужване 

на гражданите и бизнеса чрез оптимизиране на процесите и автоматизация на 
административните действия, свързани с обслужването на гражданите и 
бизнеса. Основни дейности: изготвяне на анализ и бъдещ модел на 
дейностите и тяхната организация в областта на управлението на общинската 
администрация и обслужването на гражданите и бизнеса; проектиране и 
разработване на ИС; обучение на служителите на общинската администрация 
за работа с ИС; внедряване на ИС; дейности за информация и публичност. 
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12. „Подобряване на управлението на човешките ресурси в сферата 
на образованието в Общинска администрация Пловдив“ - ОП 
„Административен капацитет“, Приоритетна ос 2. Управление на човешките 
ресурси, Операция 2.1: „Модерно управление на човешките ресурси в 
държавната администрация”, Бюджетна линия: BG051PO002/10/2.1-04 

Проектът е подаден през 2009г. Договорът за безвъзмездна финансова 
помощ е подписан на 13.07.2011г.  

Срок за изпълнение: 13.07.2011 – 13.06.2013г.  
Обща стойност на проекта: 145 707,70 лв. 
Безвъзмездно финансиране: 138 422,31 лв.  
Целта на проекта е подобряване управлението на човешките ресурси в 

общинска администрация Пловдив, за постигане на по-висока ефективност в 
работата й. 

13. "Подкрепа за достоен живот" -  ОП "Развитие на човешките 
ресурси", Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ: „Алтернативи“,  Бюджетна линия:  BG051РО001 -5.2.09. Община 
Пловдив е партньор на Агенция за социално подпомагане. 

Срок на изпълнение: 03.11.2010г. - 08.03.2013г. 
Обща стойност на проекта: 1 247 362.72 лв. 
Безвъзмездно финансиране: 1 247 362.72 лв. (Сумата се променя всеки 

месец, в зависимост от броя на личните асистенти.) 
Целта на проекта е осигуряване на грижа и подкрепа на хора с 

увреждания чрез назначаване на лични асистенти. 
14. "Корекция и подпорни стени на р.Марица от км 2+884 до км 

3+434 - ляв бряг - L=550 м3" - ОП „Регионално развитие“, Приоритетна ос 
1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”,  Операция 1.4: „Подобряване 
на физическата среда и превенция на риска”,  Схема за безвъзмездна 
финансова помощ: „Подкрепа за дребно мащабни мерки за предотвратяване 
на наводнения в градските агломерации“, Бюджетна линия: BG161PO001/1.4-
06/2010 

Проектът е подаден на 30.11.2010г. Договорът за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ е подписан на 03.06.2011г. и е с 
продължителност 24 месеца.  

Срок на изпълнение: 03.06.2011г. - 03.06.2013г. 
Обща стойност на проекта: 1 365 931,73 лв. 
Безвъзмездно финансиране: 1 282 559,06 лв.  
Основна цел на проекта е да се повиши качеството на живот и 

съответните екологични условия чрез превенция на риска от наводнения, 
както и да се подобри физическата среда на живот в гр. Пловдив. 

Специфични цели:  
• Да се предпази от наводнение град Пловдив, за да се сведат до 

минимум потенциалните неблагоприятни последици за човешкото здраве и 
околната среда; 

• Да се предотвратят процесите на ерозия по левия бряг от 
посочения участък на река Марица на гр. Пловдив; 
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• Да се осигури безаварийно провеждане на високите води в 
поречието на р. Марица в чертите на гр. Пловдив; 

• Да се подобри качеството на живот в района на интервенция; 
Да допринесе за изграждане на местен капацитет в общината за усвояване на 
средства от Европейския фонд за регионално развитие и успешно участие в 
други бъдещи проекти финансирани от Структурните фондови на ЕС. 

15. "Интегриран план за градско развитие на гр. Пловдив" - ОП 
„Регионално развитие“, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско 
развитие”, Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на 
риска”, Схема за БФП: BG161PO001/1.4-07/2010 „Подкрепа за интегрирани 
планове за градско възстановяване и развитие”  

Проектът е подаден на 20.01.2011г. Договорът за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ е подписан на 23.06.2011г. и е с 
продължителност  30 месеца.  

Срок на изпълнение: 23.06.2011г. - 23.12.2013г. 
Обща стойност на проекта: 849 891,00 лв. 
Безвъзмездно финансиране: 807 396,45 лв.  
Общата цел на проекта е изработване на интегриран план за градско 

развитие на град Пловдив, насочен към устойчиво и трайно преодоляване на 
високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми на 
града, център на агломерационен ареал. 

Специфичните цели са: Определяне зони за въздействие, в рамките на 
град Пловдив, в ролята му на център на агломерационен ареал, които да 
включват система от взаимосвързани дейности, целящи трайно подобрение 
на икономическото, материалното, социалното и екологичното положение на 
градската зона и града като цяло. Разработване на Интегриран план за 
градско възстановяване и развитие (ИПГВР) за съответните зони, които да 
подпомогнат осъществяването на дългосрочна визия за развитието на града, 
чрез реализация на проекти в градски територии и/или подсистеми в 
неудовлетворително състояние, с негативни тенденции в развитието и/или с 
нереализиран потенциал, с привличане и координирано управление на 
разнородни инвестиции. Постигане на синергия между действащи или в 
процес на актуализация стратегически планови документи за интегрирано 
устойчиво регионално и местно развитие на град Пловдив, секторни 
политики, програмни документи и устройствени схеми, в рамките на 
определените зони за въздействие. 

16. "Изграждане на областен информационен център в гр. 
Пловдив" - ОП "Техническа помощ", Приоритетна ос 3: Популяризиране на 
европейската кохезионна политика и нейните цели в България и осигуряване 
на обща и статистическа информация, Мярка на подкрепа 3: Функциониране 
на национална мрежа от областни информационни центрове за кохезионната 
политика в България, Наименование на процедурата: Изграждане и 
функциониране на областни информационни центрове, Бюджетна линия: 
BG161PO002-3.3.02 
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Проектът е подаден през м. февруари 2011г. Договорът за 
безвъзмездна финансова помощ е подписан на 12.07.2011 г. и е с 
продължителност 36 месеца.  

Срок на изпълнение: 12.07.2011г. - 12.07.2014г.  
Обща стойност на проекта: 523 420.46 лв.  
Безвъзмездно финансиране: 523 420.46 лв. 
Целта на проекта е да се осигури лесен и пълен достъп до информация 

относно целите на кохезионната политика на ЕС и Националната 
стратегическа референтна рамка /НСРР/ и възможностите за финансиране по 
СКФ за всички социални, етнически и възрастови групи в областта, чрез 
осигуряване на широк спектър от услуги по предоставяне на такъв тип 
информация. 

17. "Образование - за равен старт" - ОП “Развитие на човешките 
ресурси”,  Схема за предоставяне на БФП: “Образователна интеграция на 
децата и учениците от етническите малцинства”, Бюджетна линия: 
BG051PO001-4.1.05  

Проектът е подаден на 06.04.2012г. Очаква се подписване на Договор 
за безвъзмездна финансова помощ. 

Обща стойност на проекта: 219 829,51 лв. 
Проектът е насочен към реализирането на адекватни мерки за 

интеграция на ученици от етническите малцинства чрез повишаване 
мотивировката и участието им в образователния процес и превенция на 
евентуалното им отпадане от системата, чрез създаване на благоприятна 
учебна среда, предоставящата възможности за допълнителни занимания, 
собствени изяви, контакти с връстници, групови занятия и други допълващи 
интеграционния процес дейности, адаптирани към нуждите и специфичните 
характеристики на целевите групи. 

18. „Подкрепа в дома и семейството”- район „Северен”, 
Община Пловдив - ОП „Развитие на човешките ресурси”, Схема „Помощ в 
дома” BG051PO001-5.1.04. Проектното предложение е подадено на 
28.06.2012 г. Договорът за БФП е подписан на 19.11.2012г. 

Срок на изпълнение: 19.11.2012г. – 31.10.2014г. 
Обща стойност на проекта: 197 215,63 лв. 
Цели на проекта:  
• Подобряване качеството на живот на хора с увреждания, чрез 

осигуряване на качествена грижа в семейна среда за лица с увреждания и 
самотни възрастни хора. 

• Трудова реализация и повишаване на професионалната 
компетентност на наетите безработни лица за полагане на грижи за хора с 
увреждания и самотни възрастни хора. 

19. „Звено за социални услуги в домашна среда в помощ на 
лицата с увреждания” - район „Източен”, Община Пловдив - ОП 
„Развитие на човешките ресурси”, Схема „Помощ в дома” BG051PO001-
5.1.04. Проектното предложение е подадено на 28.06.2012 г. Договорът за 
БФП е подписан на 19.11.2012г. 

Срок на изпълнение: 19.11.2012г. – 31.10.2014г. 
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Обща стойност на проекта: 198 001.21 лв. 
Цели на проекта: 
• Подобряване качеството на живот на хора с увреждания, чрез 

осигуряване на качествена грижа в семейна среда за лица с увреждания и 
самотни възрастни хора. 

• Трудова реализация и повишаване на професионалната 
компетентност на наетите безработни лица за полагане на грижи за хора с 
увреждания и самотни възрастни хора. 

20. „Грижи в домашна среда” - район „Западен”, Община 
Пловдив -  ОП„Развитие на човешките ресурси”, Схема „Помощ в дома” 
BG051PO001-5.1.04. Проектното предложение е подадено на 
28.06.2012г. Договорът за БФП е подписан на 19.11.2012г. 

Срок на изпълнение: 19.11.2012г. – 31.10.2014г. 
Обща стойност на проекта: 197 871,19лв. 
Цели на проекта:  
• Подобряване качеството на живот на хора с увреждания, чрез 

осигуряване на качествена грижа в семейна среда за лица с увреждания и 
самотни възрастни хора. 

• Трудова реализация и повишаване на професионалната 
компетентност на наетите безработни лица за полагане на грижи за хора с 
увреждания и самотни възрастни хора. 

21. „Звено за социални услуги в домашна среда в помощ на 
лицата с увреждания” - район „Тракия”, Община Пловдив - ОП 
„Развитие на човешките ресурси”, Схема „Помощ в дома” BG051PO001-
5.1.04.  Проектното предложение е подадено на 28.06.2012 г. Договорът за 
БФП е подписан на 19.11.2012г. 

Срок на изпълнение: 19.11.2012г. – 31.10.2014г. 
Обща стойност на проекта: 209 727,08 лв. 
Цели на проекта:  
• Подобряване качеството на живот на хора с увреждания, чрез 

осигуряване на качествена грижа в семейна среда за лица с увреждания и 
самотни възрастни хора. 

• Трудова реализация и повишаване на професионалната 
компетентност на наетите безработни лица за полагане на грижи за хора с 
увреждания и самотни възрастни хора. 

22. „Звено за социални услуги в домашна среда в помощ на 
лицата с увреждания” - район „Южен”, Община Пловдив - ОП „Развитие 
на човешките ресурси”, Схема „Помощ в дома” BG051PO001-5.1.04. 
Проектното предложение е  подадено на 28.06.2012 г. Договорът за БФП е 
подписан на 19.11.2012г. 

Срок на изпълнение: 19.11.2012г. – 31.10.2014г. 
Обща стойност на проекта: 210 121,98 лв. 
Цели на проекта:  
• Подобряване качеството на живот на хора с увреждания, чрез 

осигуряване на качествена грижа в семейна среда за лица с увреждания и 
самотни възрастни хора. 
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• Трудова реализация и повишаване на професионалната 
компетентност на наетите безработни лица за полагане на грижи за хора с 
увреждания и самотни възрастни хора. 

23.  „Живей пълноценно” - район „Централен”, Община Пловдив - 
ОП „Развитие на човешките ресурси”, Схема „Помощ в дома” BG051PO001-
5.1.04. Проектното предложение е подадено на 28.06.2012 г. Договорът за 
БФП е подписан на 19.11.2012г. 

Срок на изпълнение: 19.11.2012г. – 31.10.2014г. 
Обща стойност на проекта: 210 015.06 лв. 
Цели на проекта:  
• Подобряване качеството на живот на хора с увреждания, чрез 

осигуряване на качествена грижа в семейна среда за лица с увреждания и 
самотни възрастни хора. 

• Трудова реализация и повишаване на професионалната 
компетентност на наетите безработни лица за полагане на грижи за хора с 
увреждания и самотни възрастни хора. 

Проектни предложения в процес на оценка: 
1. „Малки стъпки - за голямо бъдеще” - ОП „Развитие на 

човешките ресурси”, Схема за предоставяне на БФП: BG051PO001-4.1.05 
“Образователна интеграция на децата и учениците от етническите 
малцинства”. Проектното предложение е подадено на 06.07.2012г. 

Водеща организация: ЦДГ „Перуника” – гр.Пловдив 
Партньори:  
 ЦДГ „Малкият принц” – гр.Пловдив 
 ЦДГ „Каменица” – гр.Пловдив 
Планирана продължителност: 10 месеца. 
Обща стойност на проекта: 91 552,57 лева 
Обща цел: Проектът цели прилагането на иновативни и съвременни 

подходи към образованието, равно третиране на участниците в 
образователния процес, създаване на устойчиви между културни връзки и 
предпоставки за внедряването на мерки, гарантиращи равнопоставеност, 
толерантност и еквивалентни образователни условия за децата от различните 
етнически групи с цел тяхната плавна, равномерна и устойчива интеграция в 
българските образователни институции, съобразена с възрастовите и 
специфичните особености на целевите групи. 

2. „Общински Спорт и Здраве“ - Генерална Дирекция „Образование и 
Култура“ на ЕК EAC/S06/12, Подготвителна дейност  „Европейско 
партньорство в областта на спорта“, подаден на 31.07.2012 г. от водещата 
организация – община Берха, Испания. 

Обща стойност на проекта: 12 000 евро 
Цели на проекта: Проектът има за цел да подпомогне насърчаването 

на практикуването на спорт чрез повишаване на информираността сред 
населението за това как здравословните навици могат да предотвратят 
наднорменото тегло и затлъстяването в полза на здравето. 



 53 

3. „Администрация в близост до хората” - ОП „Административен 
капацитет“, Приоритетна ос ІІ: „Управление на човешките ресурси”, 
Подприоритет/процедура 2.2: „Компетентна и ефективна държавна 
администрация”, Бюджетна линия: BG051PO002/12/2.2-07.  

Проектът е подаден на 15.11.2012г.  
Обща стойност на проекта: 83 791,58 лв.  
Обща цел: Подобряване управлението на човешките ресурси в 

общинска администрация Пловдив за постигане на по–висока ефективност в 
работата й.  

Специфични цели:  
• Повишаване квалификацията и мотивацията на служителите в 

Дирекциите на Общинската администрация; 
• Подобряване на качеството на работа на целевите групи и тяхната 

ефективност; 
• Създаване на условия за подобряване на качеството на работата и 

работата в екип; 
• Повишаване на адаптивността на общинските служители към 

новите изисквания и достъпност на гражданите. 
4. „Живот в общността” - ОП "Развитие на човешките ресурси",  

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ,  чрез открита 
процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за 
качество, Бюджетна линия: BG051РО001-5.2.13 

Проектът е подаден на 04.01.2013г.  
Обща стойност на проекта: 145 359,00 лв.  
Обща цел е разширяване на възможностите за подобряване качеството 

на живот на хората от уязвимите групи чрез разкриването на нови социални 
услуги в общността.  

Специфични цели: 
• Разкриване на нови услуги в общността, насочени към лица 

излизащи от ДДЛРГ и ЦНСТ за хора с психични разстройства. 
• Реална интеграция и социално включване на лицата от целевите 

групи. 
• Подкрепа на процеса на деинституционализация и въвеждането 

на нов модел за работа. 
5. „Мобилизация за успех" - „Без граници” -Компонент1-фаза2 - ОП 

"Развитие на човешките ресурси", Схема за предоставяне на БФП: Без 
граници – Компонент 1 – Фаза 2, Бюджетна линия: BG051PO001-7.0.07  

Проектът е подаден на 25.10.2012г.  
Обща стойност на проекта: 290 813,72 лв. 
Обща цел: Да използва опита от програма EQUAL и като въвлича 

ключови партньори от България и чужбина, да разработи иновативна 
методология, водеща до устойчиви резултати в работата по преодоляване на 
високата младежка безработица 

Специфични цели:  
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• Създаване на международно партньорство от ключови страни с 
цел, разработване на нов за България подход, в подкрепа на трудовата и 
социална реализация на младите хора.  

• Изследване на опита и методиката на водеща неправителствена 
организация, базирана в Белгия, за създаване на нова методология за работа с 
младежи завършващи образованието си и безработни младежи, за справяне 
на пазара на труда.  

• Разработване, апробиране и пилотно внедряване на иновативна 
методология в гр. Пловдив и областта, в Дирекции Бюро по труда, училища, 
НПО работещи с младежи и др.  

• Публикуване и разпространение на новата методология за 
въвеждане и в други училища, Дирекции Бюро по труда, младежки 
организации, работодателски организации и др. 

• Създаване на собствен капацитет на Дирекция Бюро по труда, 
училища и младежки организации, за повишаване на капацитета на 
специалистите чрез вътрешни обучения, в подкрепа на принципа Учене през 
целия живот 

6. „Ранновизантийски керамичен комплекс” – Фондация „Америка 
за България”. Община Пловдив е партньор по проекта. Бенефициент – 
Шуменски Университет. 

Проектът е подаден на 01.12.2012г.  
Обща стойност на проекта: 46 519,00 щ. долара. 
Основната цел на проекта е защита на две късноантични пещи за 

строителна керамика в градската градина, които са в процес на тотално 
унищожаване от природните стихии. Пещите са открити преди повече от 
четвърт век и са оставени без никакво покритие, консервация или 
реставрация. 

7. „Зелена и достъпна градска среда” - ОП "Регионално развитие", 
Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Oперация 
1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, Бюджетна 
линия: BG161PO001/1.4-09/2012 

Проектът е подаден на 11.01.2013г.  
Обща стойност на проекта: 11 161 122,23 лв. 
Общата цел на настоящото проектно предложение е да осигури 

достъпна и екологична градска среда с по-високо качество на живот и нови 
възможности за икономическо и социално развитие, чрез подобряване на 
зелените площи и физическата среда в областния и общински център – град 
Пловдив. 

• Подобряване на физическия аспект на градската среда в гр.Пловдив, 
чрез подобряване на парковата среда в парк „Цар Симеоновата градина”; 

• Подобряване на цялостния облик на град Пловдив, чрез концентрация 
на ресурси и цялостно възстановяване на зелените площи в парк „Цар 
Симеоновата градина”, Дондукова градина и паркова площ в район Източен; 
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• Подобряване на възможностите за отдих, игра, спорт и прекарване на 
свободното време на жителите и посетителите на града, чрез подобряване на 
парковата среда, изграждане на детски площадки и зони за отдих на открито; 

• Повишаване на безопасността и сигурността на жителите и 
посетителите на града, чрез поставяне на парково осветление; 

• Интеграция на хората с физически увреждания, чрез подобряване на 
достъпа до архитектурната среда в парк „Цар Симеоновата градина”, 
Дондукова градина и паркова площ в район Източен; 

• Подобряване атрактивността и повишаване посещаемостта и 
социализиращата роля на парк „Цар Симеоновата градина” в качеството и на 
свързваща зона между централната градска част и заобикалящите го 
квартали. 

Реализирани проекти 
1. Тематична мрежа по програма УРБАКТ „Устойчиви 

пазари в градовете” - Международна програма УРБАКТ. Проектното 
предложение е подадено на 13.03.2012 г. Договорът за финансиране е 
подписан  на 15.05.2012 г.  и е с продължителност 6 месеца. 

Срок за изпълнение: май – октомври 2012 г. 
Обща стойност на проекта: 194 694,08 лв. 
 Съ-финанасиране от Община Пловдив: 1955,83 лв. 
Целта на проекта е създаване на по-устойчиви градове чрез пазарите. 

Разработване на план за действие за развитие на градските пазари във връзка 
с подобряване условията на живот в местните общности, стимулиране на 
икономически растеж и създаване на работни места. 

2. „Нашата Стратегия´20” - Програма „Европа за гражданите“. 
Проектното предложение е подадено на 12.03.2012г. Договор е подписан на 
02.07.2012 г., като изпълнението на проекта е стартирало преди подписване 
на договора. Партньори: Испания- Атарфе – водеща организация, Полша- 
Варшава, Италия – Лаверано, Гърция- Патрас, Португалия –Лисабон, 
Германия –Форцейм, Румъния –Питещ, Обединено кралство –Дери. 

Продължителност: 12 месеца 
Обща стойност на проекта: 51 965,09 лв. 
Безвъзмездно финансиране: 28 729,83 лв. 
 Съфинанасиране от Община Пловдив: 23 235,26 лв. 
Целта на проекта е да се насърчи социалното включване чрез активно 

участие на малцинствата в обществения живот; да се организира и проведе 
широка дискусия относно европейската стратегия 2020 г.; да се създадат 
работещи механизми, които да позволят на европейските граждани да изразят 
свободно своите възгледи, становища и препоръки при разработването на 
европейски политики; да се насърчи диалогът между гражданите и 
институциите; да се изгради единно европейско гражданство; да се проучат 
начини за насърчаване включването на етническите малцинства в 
обсъждането на теми, касаещи ЕС. 

3. „Ремонт на Античен театър” - Проект „Красива България”, 
Мярка 01 „Подобряване на градската среда”. Проектното предложение е 
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подадено за одобрение м. януари 2012 г. Договор за финансиране  е 
подписан на 27.04.2012г. 

Обща стойност на проекта: 222 222 лв. 
Безвъзмездно финансиране: 100 000 лв. 
Съфинансиране от общинския бюджет: 122 222 лв. (55% от стойността 

на проекта) 
Целта на проекта е извършване на текущ ремонт на Античен театър. 
4. „Ремонт на ОДЗ „Космонавт” - Проект „Красива България”, 

Мярка 02 „Подобряване на социалната инфраструктура”.  Проектът е 
подаден за одобрение м. януари 2012г. Договор за финансиране е подписан 
на 27.04.2012 г 

Обща стойност на проекта: 299 446 лв. 
Безвъзмездно финансиране: 99 985 лв. 
 Съфинансиране от общинския бюджет: 199 461 лв. (66,61% от 

стойността на проекта) 
 Основна цел на проекта е извършване на текущ ремонт на ОЗД 

"Космонавт" 
5. „Ти решаваш - ние помагаме – ЦОИДУЕМ” - Община Пловдив е 

бенефициент по проекта и се изпълнява в партньорство с НПО "Филипополис 
Стади" - гр.Пловдив.  

Срок на изпълнение на проекта: 10.2011-07.2012г. 
Обща стойност на проекта: 34 685,00 лв. 
Целта на проекта е повишаване информираността, заинтересоваността 

и участието на деца от етническите малцинства в сферата на образованието и 
намаляване и предотвратяване отпадането им от училище. Целевата група, 
която проектът ще обхване са ученици във възрастта от 14 -16 години (7-8 
клас).    

6. „SORCER” („Стимулиране на добиването на резултати в общините 
във връзка с енергийната ефективност и възобновяемите източници на 
енергия”)  

Срок на изпълнение: 01.05.2007 – 01.06.2012г.  
Обща стойност на проекта: 34 227,03 лв. 
Общата цел на проекта е създаване на модел за изграждане на 

енергийно – ефективни жилища с максимална употреба на възобновяема 
енергия н два града – Хилерод, Дания и Апелдоорн, Холандия. 

7. „Кризисен център за жени, жертви на домашно насилие, трафик 
и насилствена проституция” - ОП „Развитие на човешките ресурси“  

Срок на изпълнение: 01.03.2011 – 30.04.2012г. 
Обща стойност на проекта: 131 820,39 лв. 
Целта на проекта е преодоляване на последиците, произтичащи от 

домашното насилие, трафика и насилствената проституция и възможност 
жените да се върнат към пълноценен живот чрез осигуряване на 24-часова 
спешна помощ, включително психологическа и социална, достъп до 
необходимите ресурси и услуги за жени в кризисни ситуации в града и 
региона на Пловдив. 
 



 57 

Към месец януари 2013г. в процес на подготовка са следните 
проектни предложения: 

- Проект по Оперативна програма „Регионално развитие“, Приоритетна 
ос 5 „Техническа помощ”, Схема за БФП № BG161PO001/5-02/2012 „В 
подкрепа за следващия програмен период“. 

- Кандидатура на град Пловдив за „Европейска столица на младежта 
2016” към Европейски младежки форум. 

- Проект по Оперативна програма „Административен капацитет”, 
Приоритетна ос  I „Добро управление”, Подприоритет 1.3. „Ефективна 
координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, 
Бюджетна линия: BG051PO002/13/1.3-07. 

 
 

                       СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ 
 

 
Приоритет в социалната политика на община Пловдив през изминалата 

година е изпълнението на Стратегията за развитие на социалните услуги 2011 
– 2015 г. и програмата на Община Пловдив за закрила на детето, както и 
инициативи и дейности в подкрепа на лица и семейства от рискови групи.  
 

Към настоящият момент 32 са социалните услуги, делегирани от 
държавата дейности, на които доставчик е Община Пловдив. 
 

През 2012г. са разкрити четири нови социални услуги, делегирани от 
държавата дейности: 

- Кризисен център за жени, жертва на домашно насилие с 
капацитет 9 места, считано от 01.08.2012г. и годишен бюджет 
64890лв.; 

- Център за обществена подкрепа с капацитет 15 места, считано 
от 01.10.2012г. и годишен делегиран бюджет 38490лв.; 

- Приют за бездомни лица с капацитет 10 лица, считано от 
01.10.2012г. и годишен делегиран бюджет 60000лв.; 

- Кризисен център за деца с девиантно поведение и конфликт 
със закона с капацитет 7 места, считано от 01.10.2012г. и 
годишен делегиран бюджет 50470лв.  

 
Центърът за обществена подкрепа и Кризисният център за жени, жертва 

на домашно насилие са изградени чрез изпълнение на проекти, финансирани 
по ОП „Развитие на човешките ресурси”. Предприети са необходимите 
действия за преминаване в делегирана дейност и на Центъра за мобилни 
услуги за рехабилитация и социализация на деца с тежки увреждания 
„Различни, но равни”. Този център също беше създаден чрез успешно 
изпълнение на проект по ОП „Развитие на човешките ресурси” и 
съфинансиран от Европейския социален фонд. В израз на ангажираност към 
хората с увреждания в Пловдив услугата беше финансирана от местния 
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бюджет през 2012г. Мобилният център обхваща деца и младежи с тежки 
физически и умствени увреждания, които поради други съпътстващи 
заболявания не могат да ползват вече изградените дневни центрове и 
центрове за социална рехабилитация и интеграция и нямат физическа 
възможност да ги посещават. 
 

Другите две ново разкрити услуги са изградени със собствени средства 
и дарения. В ДДЛРГ „Рада Киркович” се извърши ремонт и обзавеждане на 
етаж от сградата предназначен за Кризисния център. Средствата за ремонта 
възлизат на 33 500лв. като по-голяма част от тях са от дарители. 
Изграждането на центъра е част от плана за реформиране на институцията. 
Кризисният център за деца с девиантно поведение и конфликт със закона 
допълва останалите услуги в общността за социална рехабилитация и 
интеграция в подкрепа на деца за развиване на уменията им за самостоятелен 
живот и превенция на рисковото поведение. 
 

Приютът за бездомни лица е създаден, за да отговори на нуждите на 
града за кризисно настаняване и приютяване на бездомни в студените дни на 
годината и за целогодишна превантивна дейност с лицата, живеещи на 
улицата. Приютът е на територията на младежко селище „Младост”, 
изградено по проект на фондация „Бъдеще за България”. В четирите услуги в 
общността, които работят на територията на селище „Младост” през 2012г. са 
ползвали услугите общо 123 потребители при капацитет на услугите 82 
места.  

              
                                             
                                                    

В условията на финансова криза средствата, отпускани от държавата са 
недостатъчни. Недостатъчни са и средствата в общинските бюджети и от 
спонсори, което доведе до натрупване на задължения от страна на социални 
институции с масивен сграден фонд и остаряла и неефективна система за 
отопление. Сградите са общински, но с държавно делегираните бюджети не е 
възможно да се извършват необходимите текущи ремонти, т.к. 
първостепенно е качеството на услугите и осигуряване на питателна и 
здравословна храна, отопление и обслужване на потребителите. По тази 
причина се пристъпи към газификация на Дом за стари хора „Св. Василий 
Велики” със запълнен капацитет от 200 места, като се дофинансира с 
65000лв. от общинския бюджет. Очаква се да се намалят разходите на дома за 
отопление, като се повиши комфорта на топлина за старите хора. 
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 Друга придобивка за града в сферата на социалните услуги е 
преместването на кухнята на г-н Мирко Шваниц от българо - немското 
сдружение за подпомагане на социалните домове от гр. Брацигово в Пловдив. 
Идеята е техниката да се ползва ефективно за развитие на уменията на 
потребителите от Социално-учебния професионален център, които се 
обучават по специалност „готварство” и на по-късен етап да прерасне в 
социално предприятие. За особени заслуги в дългогодишната 
благотворителна дейност в пловдивските домове за деца, лишени от 
родителски грижи и особено за изграждането на къщичките на ДДЛРГ 
„Мария Луиза” на немския журналист Мирко Шваниц, инициатор на 
българо-немското сдружение за подпомагане на пловдивските социални 
домове, извънредно беше връчена наградата „Димитър Кудоглу” за 2012г.  
 

        

 
   
                                      

Специализирано помещение за изслушване на деца, жертви на насилие 
и свидетели на престъпления, наречено “Синята стая”, се откри в Центъра за 
обществена подкрепа на Комплекса за социални услуги за деца и семейства. 
“Синята стая” е оборудвана със специализирана аудио и видео техника за 
създаване на запис. С реализирането на проекта „Синята стая” както и 
създадените добри практики на междуинституционално сътрудничество при 
работата с деца, участващи в правни процедури. Комплексът за социални 
услуги за деца и семейства е включен в изследване на Агенцията за основни 
права на човека към ЕС за напредъка на 16 страни –членки в областта на 
участието на деца в граждански и наказателни производства /в качеството му 
на жертва или свидетел/, с фокус върху изслушване на детето.  
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В периода месец ноември 2011 – февруари 2012 г. в Центъра за 
обществена подкрепа към Комплекса за социални услуги за деца и семейства 
е реализиран и проект за изграждане на Детска площадка. Детската площадка 
е 100 % адаптирана за деца с увреждания. Това създава възможност за 
съвместни игри на децата, ползващи услуги в Центъра за обществена 
подкрепа и провеждане на част от индивидуалната работа с деца с 
увреждания на открито.  
 

                  
 
 

През 2012г. в партньорство с неправителствения сектор се подкрепиха 
различни инициативи и дейности за подкрепа на хората в риск: на Български 
червен кръст се възложи предоставяне на услугата „Социален асистент”; 
фондация „За нашите деца” пое обучението на екипа по приемна грижа, 
който работи по проект „И аз имам семейство”, подкрепи се и програмата за 
десегрегация на образованието на деца от ромските квартали; на сто бедни 
семейства бяха осигурени хранителни пакети за празника Рамазан байрам, а 
9-те клуба на пенсионера в града се подкрепиха за организацията в 
отбелязването на Международния ден на възрастните хора – 1-ви октомври и 
във връзка с настоящата година на активното стареене.  
 Запазиха се традиционните за град Пловдив социални дейности, 
финансирани от общинския бюджет – социални трапезарии за 2000 лица в 
зимния сезон, диетични трапезарии за 1700 лица целогодишно, еднократни 
помощи, услугата „Асистент” за самотни лица, които не могат да се 
обслужват сами, социален стоматологичен кабинет, транспортно обслужване 
на трудноподвижни лица и преференции за пътуване по градския транспорт 
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на пенсионери, хора с увреждания, ученици и студенти, майки с малки деца, 
карти за паркиране на МПС за лица с увреждания.  
 

 
         АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ  
И УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 

 
 
 През изминалата година се предприеха редица действия в сферата на 
административното обслужване и управлението на човешките ресурси, които 
спомогнаха за изграждане на ясна визия за развитието на администрацията. 
Утвърден бе оперативен годишен план за дейността, с ясно разчетени 
отговорности за всяко административно звено.  

1. Изготвен бе функционален анализ на действащата 
организационна структура, както и анализи и разчети относно обезпечаване 
на администрацията с необходимите човешки ресурси. За едногодишния 
период на управление се извърши оптимизация в структурата на община 
Пловдив като основните промени бяха в следните направления: 

• Създаде се Дирекция „Обществени поръчки”, която планира, 
организира и координира всички дейности по подготовката и провеждането 
на процедури за възлагане на обществени поръчки и изготвя график за 
тяхното провеждане през съответната година, осъществява наблюдение и 
контрол върху изпълнението им; 

• Юрисконсулти, разпределени по различни звена се обединиха в 
една дирекция „Правно-нормативно обслужване” с цел  по – добра 
координация по между им и повишаване ефективността на работа; 

• Създаде се общинско предприятие „Европейски политики и 
сътрудничество”, което организира координацията при управлението и 
изпълнението на проекти и програми, в които общината е бенефициент, като 
оказва методическа помощ и контрол на звената за изпълнение на проекти.  

2. В сферата на административното обслужване бе разработен 
технологичен път на административните процеси, а също и анализ на 
съществуващите работни процеси в администрацията, с цел идентифициране 
на възможностите за тяхната оптимизация, в резултат на което  вътрешната 
комуникация между административните звена бе подобрена. 

3. Изгради се ефективна и навременна система за отчетност, 
периодично се изготвят доклади за степента на изпълнение на поставените 
цели на администрацията. 

4. Предприеха се стъпки за надграждане и усъвършенстване 
дейността на Звената за административно обслужване в общинската 
администрация. Периодично се извършват анализи на входящите и 
изходящите преписки по адресат и по проблем, като системно се извършва 
контрол за спазване сроковете на регистрираните в деловодството преписки. 

5. Извърши се оценка на ефективността на всички нива в 
администрацията, както и анализ на дублиращи се дейности от различни 
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звена в администрацията, повишена бе ефективността на екипите и работните 
групи. 

6. Действащата Система за финансово управление и контрол в 
администрацията бе оптимизирана, разработени бяха вътрешни правила и 
процедури , чрез които се разшири обхвата на системата, с цел разходване на 
публичните средства максимално ефективно, ефикасно и икономично. 

7. Създадена е база данни за препоръките от проведените одити в 
администрацията и на предписанията или указанията на контролните органи, 
с цел своевременно отстраняване на допуснатите пропуски. 

8. Разработени бяха вътрешни критерии за оценка труда на 
служителите, а процесът на оценяване бе идентифициран като процес за 
подобряване на работата на администрацията. 

9. Разработена бе програма за обучение на персонала, отговаряща на 
потребностите от обучение в краткосрочен и дългосрочен план, като основен 
акцент в обучението на служителите е развитието и усъвършенстването 
капацитета  на администрацията за подобряване обслужването на 
населението. 

10. Разработена е система за проучване удовлетвореността на 
потребителите на услуги, предоставяни от администрацията. 

11. Усъвършенствано бе осигуряването на работата с електронни 
документи в рамките на администрацията и обмена на електронни документи 
между звената на бюджетна издръжка, с цел намаляване обема на обмен на 
документи на хартиен носител.  

12. От 01.06.2012 г. в дирекция „Местни данъци и такси" е внедрен 
нов софтуер за местни данъци и такси. С него се автоматизират дейностите на 
общинската администрация и се улеснява комуникацията с клиентите. 
Новият програмен продукт създава и поддържа единна сметка на 
задължените лица, позволява проследяване в момента на обслужването на 
клиента на задълженията и плащанията, автоматично изготвяне на 
удостоверения, включително данъчни оценки на земи, генериране на голям 
набор от справки по желание на клиента. С използването на новите 
информационни технологии системата максимално улеснява данъкоплатците 
при подаване на декларации по ЗМДТ, облекчава работата на общинската 
администрация и гарантира сигурността на информацията, в резултат на 
което се повиши съществено ефективността и ефикасността на процесите по 
администриране на местните данъци и такси в общината. 

13. Разработена бе нова интернет страница на общината, която не е 
само с информационна насоченост, а е платформа, чрез която гражданите 
могат да следят работата на администрацията. Същата е един своеобразен 
интерактивен модел за общуване на граждани, туристи и бизнес с 
администрацията. 

14. Чрез разработените и действащи публични регистри се осигурява 
информираност на населението по въпроси, свързани с общинската 
собственост, със стопанската дейност на общината. 

15. В своята дейност администрацията осигурява постоянна връзка с 
гражданите, бизнеса и медиите с цел надеждност, ефикасност и ефективност 
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на управлението в условията на партньорство. Чрез организираните приемни 
дни на ръководството на общината се дава възможност на гражданите да 
поставят своите въпроси, да изразяват становища и да търсят решение на 
натрупани с години проблеми. 
 Във връзка с предприетите дейности считам, че през изминалата година 
в администрацията на община Пловдив се постигна осъвременяване и 
оптимизиране на организацията, подобри се достъпа до информация и се 
повиши  качеството на предоставяните услуги, постигна се ефективно 
управление на персонала, подобри се сътрудничеството между ръководния 
екип и служителите,  на лице е ефективно взаимодействие между отделните 
звена в администрацията с цел изпълнение на поставените цели. 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 

През изминалата година търсих дългосрочния ефект на предприетите от 
мен действия, опитах се да утвърдя практика на коректност и 
законосъобразност при вземане на управленските решения. Използвайки 
всички форми на публичност на действията, които предприемам,  желанието 
ми за прозрачност и диалог се превърна в утвърдена практика в работата ми. 
 Безспорен е фактът, че всеки един от жителите на общината ни очаква 
бързо решаване на конкретните наболели въпроси и проблеми на своята 
улица или в своя квартал. Всеизвестно е, че всички желаят да заплащат 
данъци и такси, чиито размери да не се отразят на семейните бюджети. Но 
редицата нерешени от години въпроси в сферата на инфраструктурата, 
образованието и здравеопазването са реална бариера за бързото развитие на 
общината.   

Анализирайки свършеното през изминалата година уверено твърдя, че  
Пловдив отбеляза значително развитие към по-добро и има амбицията да 
бъде модерен, уникален и неповторим европейски град. 

Благодаря и на всички онези граждани, които изразиха  активната си 
позиция по въпроси, свързани с развитието на общината. Благодаря на всички 
институции, организации и представители на бизнеса, с които през 
изминалата година оптимизирахме и засилихме ефективността от 
съвместната ни работа.  

Защото само заедно  -  община, граждани, бизнес ще съумеем да 
подобрим качеството на местните публични услуги и да осигурим 
провеждането на политика, съответстващата на  очакванията на хората. 

 
 

С уважение, 
 
ИНЖ. ИВАН ТОТЕВ 
Кмет на община Пловдив         
 

 
31.01.2013 г.  
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