Ударно
обновяват
булеварди
и пътища
в Пловдив

Пловдив повежда
в утвърждаването
на „Иновативни
училища“
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Виждам как
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Шест български оперни звезди със световна кариера се събраха на Античния театър, за да открият Opera Open 2016 с арии от свои знакови роли

Здравейте!
Лятното преобразяване
на
Пловдив върви с пълна
сила. Започваме строителните дейности по
четири булеварда
по договора с
Европейската банка за възстановяване
и развитие – „Руски“, Коматевско
шосе, „6 септември“, „Северен“.
Първата отсечка от „Васил Априлов“ е
готова - оформя се вътрешно градска
магистрала, която ще ни извежда от
Централна гара до магистрала
„Тракия“. Вярваше ли някой преди година, че ще видим „Априлов“ без павета –
модерен булевард с велоялея. Случи се!
Скоро предстои и премахването на
паветата от последната отсечка на
„Гладстон”.
През последните години градът се
превърна в основна дестинация за компаниите от IT сектора. 20-30% е
годишният ръст на компаниите, но за
да се запази тенденцията, са нужни
добре подготвени кадри.Община
Пловдив ще финансира с близо 200 хиляди лева годишно международна програма за развитие на IT индустрията.
Проектът ще се реализира съвместно с
Пловдивския университет. Неслучайно
първите
годишни
награди
на
Българската аутсорсинг асоциация
донесоха нов триумф на Пловдив – аутсорсинг град на годината!
Пловдив вече има една от най-добрите театрални сцени в страната.
Драматичният театър вече блести
след пожара преди три години и е
единственият с толкова модерна
техника и система за осветление.
Това е и първата година, в която
реално се подготвяме за Европейска
столица на културата. Разкопките на
Епископската базилика и други
обекти вървят с добри темпове.
Разкриват се нови публични пространства за култура – Ядрото в Капана,
кино „Космос“, „Стълбите на
Каменица“. Духът на 2019-а все повече
ще завалядава Пловдив!
Инж. Иван Тотев, кмет на Пловдив

Пловдив първи в мрежата на
ЮНЕСКО за учещи градове

П

ловдив
стана
първият български
град, приет в международната образователна
мрежа на ЮНЕСКО Global Network of Learning
Cities. Това е най-новата
програма за образование,
която има амбициозната
цел в следващите няколко
години да обедини над 1000
града по целия свят, които
да подпомагат образователния процес на всички кон-

тиненти.
В тази мрежа към
момента членуват 35 града
от 20 държави. В началото
на миналата година в
Пекин бе гласувана директива, даваща рамките на
програмата на ЮНЕСКО и
задаваща основните цели намаляване на децата,
които нямат достъп до
образование, повишаване
нивото на образователните
системи по света и обмяна

на опит.
"Трябва да поддържаме
и развиваме международни
партньорства, които да подпомагат нашите образователни институции, за да
подобряваме
постоянно
процеса на обучение",
коментира
зам-кметът
Стефан Стоянов.
Седалището на организацията е в Хамбург, предстои до няколко дни със
специален
бюлетин

Пловдив да бъде официално обявен за първия български град, приет в глобалната мрежа на учещите се
градове.
"Пари не очакваме, поне
на този етап ЮНЕСКО не
финансира
проекти.
Реалната полза обаче е
получаване на повече
информация, създаване на
повече контакти с водещи
градове от държави с подобри от нашата образователна система", каза още
заместник-кметът.
Той
припомни,
че
Община Пловдив в момента работи по няколко важни
програми в областта на
образованието. Съвместно
с ПУ "Паисий Хилендарски" се осъществява проект за привличане на студенти по IT инженерство,
повече от година върви
програма за иновативни
училища, разработва се и
пилотен
проект
за
Монтесори детски градини.
"Това са големи програми,
които трябва да получат
своята популяризация и да
подпомогнат процеса на
образование.
Нямаме
нужда толкова от пари, колкото от ноу-хау", категоричен е Стефан Стоянов.
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Голямата базилика
се разкрива

Президентът Росен Плевнелиев и кметът на Пловдив Иван Тотев четоха български приказки в рамките на
националната кампания за насърчаване на четенето „Чети с мен“.Виенски павилион в Цар Симеоновата градина
беше препълнен от деца и родители. В четенето се включи и принцеса Лаурентин ван Орание, специален пратеник
на ЮНЕСКО по въпросите на грамотността и развитието.

Пловдив повежда
в утвърждаването на
„Иновативни училища“

О

сем учебни заведения в Пловдив
вече работят по
програмата
„Иновативни училища“ и тя
дава резултати - именно
– повишаване на успеха,
увеличаване броя на
учениците, намаляване
на агресивните прояви,
повишаване самочувствието на децата и тяхната мотивация, позитивни отношения, удовлетвореност на учителите и включване на родителите в учебния процес.
Тази оценка даде
зам.-кметът
Стефан
Стоянов в презентацията си по време на Международната конференция „Образователната
система на 21 век – иновативни подходи за качествено
образование
събитието, организирана от фондация „Световен
образователен
форум България” и
Община Пловдив,.
Живеем в динамичен

свят, който се променя
със седмици и дни.
Длъжни сме да полагаме
усилия най-вече за нашите деца. Имаме прекрасна образователна
система с дългогодишни
традиции, с постижения
на учениците ни и
научните работници по
света. Това ни задължава да мислим как да
въвеждаме иновации и
да променяме образователната система. Трябва
да ползваме добрите

практики и да ги въвеждаме“, каза Стефан
Стоянов.
В подкрепа на думите си заместник-кметът
посочи,
че
преди
няколко
месеца
в
Пловдив е започнало
въвеждането на голямата платформа на Гугъл
за образование Google
Apps for Education и
еквивалента
на
Microsoft 365. Тези
програми
дават
възможност за улесня-

ване на учебния процес
и за включването на
родителите в него.
„Искам да поздравя
Община Пловдив за
изключително смелата
постъпка да въведе на
практика концепцията
„Иновативни училища“. Община Пловдив
води в национален мащаб в това отношение,
тя води със своето
управление и с вас –
учителите и директорите. Благодаря ви за примера, който давате и
високата летва, която
поставяте“, заяви секретарят на президента
на Република България
за иновационна политика и здравеопазване
Анна Мария Виламовска
Зам.-кметът анонсира и проекта, който
касае предучилищното
образование, а именно
въвеждането на метода
на Мария Монтесори в
пет общински детски
градини.

Разкопките на Епископската
базилика,
които започнаха през
юни, вървят с много
добри темпове. „Надявам се тази година да е
последната, в която разкриваме пластове и
реставраторите вече да
работят само върху
мозайките. Багери и
тежка техника изземват
земните маси, за да се
стигне до културния
пласт, по който е
необходимо да се работи само на ръка”, обясни кметът Иван Тотев.
Очакванията са в северозападната част от
обекта да излезе сграда
или улица.
Движението
по
пътното платно покрай
обекта ще бъде затворено, за да може тежката
техника да се стигне до
културен пласт, който
се формира да разстояние
2
метра
от
повърхността, за да
могат археолозите да
работят по разкриването на Северния кораб.
Ще бъдат изградени и
подпорни стени, за да
може да се гарантира
през зимния сезон да
няма срутвания, а и
сградите наоколо да
бъдат подсигурени.
Паралелно с работата на реставраторите ще
започне и изграждане
на защитното съоръжение, което ще бъде на
два етапа. По отношение на видимата част сградата, ще бъ-дат
направени конкретни
предложения, поставени на публични об-

съждания.
Външният
изглед
трябва да се вписва в
цялостната среда. Мястото е доста сложно
като концепция – съчетание
на
модерно
строителство и католически храм със сградите
около него, както и римско наследство. Ще
бъде истинска атракция
- вътре реставраторите
да работят и същевременно да има посетители. Възстановени ще
бъдат над 2000 кв.
метра мозайка – найголямата на Балканския
полуостров. Проектът
се осъществява съвместно от фондация „Америка за България” и
Община Пловдив.
Велоалеята ще бъде
запазена. На мястото на
сегашната улица ще
има паважна настилка,
като ще се осигури достъпът до жилищните и
обществени сгради. По
нея обаче няма да минава градски транспорт.
Други археологически обекти, по които ще
се работи тази година,
са северната част на
Форума и обществените сгради от комплекса
Одеон. Стартират и
сондажните проучвания
на Небет тепе в зоните,
където излязоха каменни структури според
миналогодишните проучвания. Община Пловдив финансира и разкопки на Могилата в
Маноле, част от плана
за работа на Археологическия музей.

Общината дава 200 хиляди лева за обучение на софтуерни инженери

Община Пловдив ще
финансира с близо 200
хиляди лева годишно
международна програма
за развитие на IT индустрията. Проектът ще се
реализира съвместно с
Пловдивския университет. Средствата ще
бъдат инвестирани за
специализиран курс с
разкриване на 50 студентски места в бакалавърска степен по специалността „Софтуерно
инженерство“. 30 от
приетите студенти ще са
бесарабски българи от
района на Одеса, които
ще бъдат приемани по
установения от държавата ред, като полагат
задължителни изпити
по история и български
език, а в университета
ще трябва да се справят

и с допълнителен тест
по
математика.
Останалите 20 ще са от

Пловдив и страната,
които ще кандидатстват
по правилата за редовен

прием във ВУЗ-а – кандидатстудентски изпит,
матура или оценка от

олимпиада или национално състезание.
Обучението ще се
поеме от общинския
бюджет, като ще се
заплащат около 2400
лева за годишни такси за
стипендии и за общежитие на студентите, които
не са от града.
Идеята е издръжката
на студентите, когато
станат втори курс, да се
поеме от фирмите, за да
може общината да
финансира обучението
на нови 50 души.
Програмата е 4-годишна. Целта е да се привлекат фирми от IT бизнеса,
които да се установят
трайно в Пловдив.
„През
последните
години градът се превърна в дестинация
номер две за компаниите

от сектора. 20-30% е
годишният ръст на компаниите, но за да се
запази тенденцията, са
нужни добре подготвени
кадри”, обясни кметът
Иван Тотев..
Учебните планове на
новата специалност, по
която ще има прием още
това лято, са бизнес ориентирани, заяви деканът
на Факултета по математика и информатика от
ПУ проф. Антон Илиев
и добави, че обучението
на софтуерните инженери ще е по международните стандарти за тази
специалност. Те ще
изучават компютърни
мрежи, уеб базирани
системи, мобилни приложения,
изкуствен
интелект, управление на
проекти и др.

ПРИКАЗКА ЗА ПЛОВДИВ
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Аутсорсинг индустрията посочи
своя отличник – Пловдив

Първите годишни
награди на Българската
аутсорсинг асоциация
донесоха нов триумф на
Пловдив. Той беше
обявен за „Аутсорсинг
град на годината“.
Отличието получи
кметът на града Иван
Тотев.
„Наградата е израз
на уважение за усилията ни, които полагаме през последните
години за развитието на
IT
и
аутсорсинг
индустрията. Това е
реклама и за града. В
следващите
години
очакваме да привлечем

Цвети Пиронкова:

Виждам как нашият
град разцъфва!

Доста
често
публикуваш твои снимки от Пловдив, родният ти град скоро ще
бъде европейска столица на културата. Като

още в първия мандат на
инж. Иван Тотев. Преди 5 години имаше 2
компании,
които
оперираха с общо с 200
души персонал, а в
момента тук работят
над 30 компании и над
3000 души, заети в
сектора“,
припомни
заместник-кметът Стефан Стоянов.
Перспективите са да
дойдат още нови инвеститори, които ще
продължат да привличат
и
задържат
младите хора в града
на добре платени позиции.

Втори Оскар за зелен и чист град

СЪГРАЖДАНИ

Където и да се намира по света, голямата българска тенисистка Цветана Пиронкова не пропуска да
подчертае, че Пловдив
е нейният роден град и
е постоянно в сърцето
й.

още инвеститори“, коментира кметът.
Наградата е за създаването и развитието на
най-добри условия за
растеж на сектора. Тя е
особено ценна, защото
и номинациите, и
класирането са определени от членове на
Асоциацията,
които
имат реалния опит от
работата с различни
градове и общини за
това как се приема и
подкрепя бизнесът на
местно ниво.
„Развитието на тази
индустрия в града бе
един от приоритетите

цяло какво означават
за теб твоите корени?
В интервю на този
въпрос Цвети отговаря:
- Това е едно огромно
признание за Пловдив,
изключително много ме
радва. Вълнувам се,
защото виждам как
нашият град разцъфва и
определено се развива.
Строят се постоянно
нови неща, има много
инициативи.
Атмосферата някак си е пожива, това много ми

За втора поредна
година Пловдив получи
признанието за найзелена община. През
2013 година общинското
предприятие
„Чистота” спечели наградата за най-зелена
компания.
Устойчива политика
по отношение на зелената система, резултат от усилията, които

полага общината в сферата на почистването,
на озеленяването, на
поддържането на публичните пространства,
са мотивите за присъждане на отличието.
Озеленителната програма на Общината
води до намаляване на
вредните емисии на
финни прахови частици.

Статистиката
покaзва, че Пловдив е
между градовете, които
са намалили дните с
превишения на нормите
през годината.
„Това е задължаващо
за нас да продължим в
същия дух и се надявам
следващата година пак
да получим наградата”,
коментира кметът Иван
Тотев.

харесва. Аз съм си от
Пловдив, обичам корените си, обичам да се връщам. Там е моето място,
там са приятелите ми и
семейството.
Пловдив и България са
любимите ми места.
Има много факти за моя
град, които още не са
известни, но се надявам,
когато стане столица на
културата през 2019 г.,
голяма част от красивия
ни град да се покаже
пред света.

Градски проект отива на европейско първенство
Съвместният проект
на Община Пловдив и
Сдружение „Клъстер
Тракия икономическа
зона“ отива на европейско първенство, където ще се състезава с
още 32 отличени участници. Той спечели
второ място в категорията „Подобряване на
бизнес средата” на
националния конкурс
„Европейските награди
за насърчаване на предприемачеството 2016“,
учредени от Европейската комисия през

2005г. и организирани от
Министерството на икономиката. Отличието беше връчено на зам.кмета Стефан Стоянов и
председателя на Сдружението инж. Пламен
Панчев.
Инициативата има за
цел да активизира ролята на публичния сектор
на местно, регионално и
национално ниво в
насърчаване на предприемаческия дух и развитието на малкия
бизнес.
9 общини и 6 ин-

дустриални зони се обединиха преди 3 години,
за да започнат нов етап
от
развитието
на
индустрията в региона”,
заяви Стефан Стоянов.
Той припомни, че за
последните 18 години
икономическите зони в
Пловдив и региона са
привлекли
над
1,2
милиарда евро инвестиции и са създали 15
хиляди нови работни
места, а над 80 международни
компании
вече имат свои производства в зоните.

Ремонтът на бул. „Руски“ няма да засегне дърветата,
които го правят предпочитан и за пешеходците

Започва ремонтът и
обновяването на четири булеварда в Пловдив
по договора с Европейската банка за въстановяване и развитие
– Коматевско шосе,
„Руски“, „6 септември“
и „Северен“. Според
условията на договора
– за 28 399 709 лв,
реконструкцията трябва да приключи за 1095
дни.
Изцяло нов булевард ще е „Северен“,
чийто старт се отлага за
известно време заради
отчуждителни процедури на частни имоти ,
които попадат в регулацията на булеварда.
Със заем на ЕБВР ще
се изпълнява първият
етап - от моста на
Адата до „Брезовско
шосе”. Той ще е широк
34,50 м - с три ленти
по 3,50 метра, средна
разделителна ивица 2
метра, тротоари по 4,50
или по 3 метра, двупосочна велоалея с ширина
2,50
метра.
Дължината на този
участък е 1593 метра.
Стойността на обекта е
10 255 995 лева.
Предвидено е изграждането на подземна и
надземна инфраструктура, нова пътна конструкция, тръбни канали мрежи, улично
осветление, светофари,
водопровод, канализация, джобове за спирки.
Предстои
първи
етап от ремонта на
Коматевско
шосе,

Строителната техника е готова за старт
на реконструкцията на „Коматевско шосе“

Пред старт е обновяването
на още четири булеварда

Ремонтът на "6 септември" ще е в участъка от моста на Адата
до "Цариградско шосе"

Новият булевард "Северен" ще разтовари трафика на колелото при панаира

Идва ред и
на площада

Експертният съвет
към Община Пловдив
вече разгледа техническото задание за строителството на площад
„Централен“. В основата
на заданието е идейният
проект, с който португалското архитектурно
студио „Фора“ спечели
първото място в проведения международен
конкурс за площада.
Предстои съгласуване на
заданието
с
Националния институт
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който включва сегашните габарити на пътя
без разширяване - от
бул.
„Ал.
Стамболийски“
до
входа на Коматево.
Подменя се пътната
настилка, ново улично
осветление,
тръбни
кабелни
канални
мрежи,
светофарни
уредби, джобове за
контейнери за смет и
спирки, както и велоалея.
По друг договор ще
се прокарва канализация. Общата дължина
на участъка е 2427
метра. Пътното платно
е широко 7 метра, тротоарите са по 1,50
метра. Ремонтът на
стойност 7 329 190 лева
и трябва да бъде завършен за две години.
Реконструкцията на
„6 септември“ включва
участъка от моста на
Адата до Цариградско
шосе. От моста до кръговото с ул. „Владая”
ще има две платна по 7
метра и 2 метра разделителна ивица. От
лявата страна ще има
тротоар с ширина 2,753 метра с изолационна
ивица от 1,35 метра и
двупосочна велоалея,

за недвижимо културно
наследство, след което
ще бъде обявена процедурата за инженеринг.
Освен сегашните очертания на площада, в проекта са включени връзката на бул. „Цар Борис
III
Обединител“
с
Голямата базилика, подлез „Тримонциум“, цялостна реконструкция на
подлеза на ул. „Гладстон“ и вписване на
всички археологически
Португалският проект за площада, по който се изработва техническото задание
разкопки.

широка
2
метра.
Десният тротоар е 3
метра, а около него е
проектирана зеленина
Вторият участък е от
кръговото кръстовище
до Цариградско шосе е
с две платна по 7 метра
с гумени разделите по
средата. От двете страни ще има тротоари и
еднопосочни велоалеи.
Освен пътната конструкция ще се прокарват подземните елмрежи и частично - нови
водопровод и канализация. Целият участък е
1095 метра и струва
7 263 455 лева . Срокът
на изпълнение е две
години.
Ремонтът на бул.
„Руски“
също
не
включва разширяване
на сегашните габарити.
Дърветата няма да се
изсичат, тъй като те са
паметник на градинското изкуство. В разделителната ивица ще
бъде изградена велоалея и зона за почивка.
Ремонтът е на стойност
6 975 401 лева.
Строителните дейности да се изпълняват на
отделни участъци в
едното платно, като
през това време колите
ще се движат в другото
двупосочно. Ремонтът
на "Руски" ще бъде
съобразен с реконструкцията на бул.
"Васил
Априлов",
"Любен Каравелов" и
"Гладстон", за да не се
създава напрежение в
трафика.
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„В. Априлов“ като магистрала

Първият участък от
новия булевард „В.
Априлов“ – от колелото на Гарата до кръговото с ул. „Любен
Каравелов“, вече е
готов. Той ще е като е
вътрешноградска магистрала – с по две ленти
в двете пътни платна.
Целта е да извежда
максимално бързо и
безопасно движението
от Пловдив към автомагистрала „Тракия“.
Реконструкцията на
този доскоро павиран

булевард е пример за
изцяло
комплексен
проект. Извършена е
огромна по мащабите
си работа. Изградена е
нова
канализация,
магистрален водопровод,
топлофикация.
Направени са кабелни
мрежи, подземно свързване на всички улуци
от сградите към канализацията, така че при
валежи и снеготопене
водата да не се излива
върху тротоарите и
пътното платно.

Монтираното LED
осветление освен че е
по-икономично, осигурява предпоставки за
по-голяма сигурност и
безопасност на гражданите. Новата велоалея
надгражда построените в рамките на транспортния проект велотрасета. Тротоарите по
целия булевард ще са
защитени с анти паркинг колчета.
Започна
вторият
етап от реконструкцията – до Пещерско шосе.

Паважът на „В. Априлов“ отиде в историята

Северното платно на бул. „Княгиня Мария Луиза“ вече е с нов осфалт

2,6 милиона ръст на приходи от данъци

„За поредна година
Община Пловдив бележи ръст както в номиналната стойност на
бюджета, така и в неговото изпълнение. Това
ни дава увереност да
бъдем спокойни за бюджетната година и да
очакваме изпълнение и
дори преизпълнение за
тази година”, коментира
кметът на Пловдив
Иван Тотев.
55-процентно изпълнение на приходната
част на бюджета отчита
общината по данни към
средата на юни. От 116
686 000 лева планирана

приходна част, вече са
събрани 64 022 000
лева, което е с 3,4
милиона лева повече от
същия период на миналата година. Бюджет
2016 на Пловдив е
около 260 милиона лева.
2.6 милиона лева повече са данъчните
постъпления. От общо
планирани 46 млн. лв.
вече са събрани 28,3
млн. лв., което е 61 %
изпълнение.
420 хиляди лева
повече в сравнение със
същия период на миналата година са приходите от данък МПС, въп-

Започна вторият
етап от реконструкцията на Асеновградско шосе. Предвижда се стартиралият
миналата есен проект
да приключи за около
месец и половина дни,
като източното и
западното платно бъдат последователно
преасфалтирани до
разклона за Околовръстното.
„Дейностите в тази
отсечка символизират
доброто междуобщинско сътрудничество, тъй
като се намира в границите
на
община
„Родопи“, но се споразумяхме ние да управляваме, ремонтираме и
поддържаме „Асеновградско шосе“ до караулката“, посочи кметът
Иван Тотев.
Кметът Иван Тотев даде старт на втория етап от
От мястото, където ремонта на „Асеновградско шосе“
общината ще приключи
своята работа, предстои
Готово е вече се- почна и ремонтът на
удвояване на пътя до верното платно на бул. южното платно, на
Асеновград, за което „Княгиня Мария Луи- самото кръстовище на
агенция
„Пътна за“ в участъка от чер- булевардите „Изтоинфраструктура“ вече квата „Света Петка“ чен“ и „Мария Луиза“,
стартира процедурата за до кръстовището с както и част от ул.
избор на изпълнител.
бул. „Източен“. За- „Стойчо Мушанов“.

реки средното 15-проценто намаление на
налога в най-масовия
клас автомобили. От
общо планирани 15
млн. лв. са внесени 9,2
млн. лв. В проценти
изпълнението е 61 на
сто. Това означава, че
броят на регистрираните автомобили в Пловдив расте главоломно,
като годишно в общината се вписват от 6 до 8
хиляди нови превозни
средства.
Такса битови отпадъци, която през тази година е с увеличен план с
2,5 млн. лв., също отбе-

лязва ръст с 1,7 млн.
При планирани 31 млн.
лв. , събраните средства
вече са 18,7 млн. лв.
С 1,2 млн. лв. повече
от предходния период,
което е ръст от 15 на
сто, е данък придобиване, който се дължи при
сделки с движима и
недвижима собственост.
Този сегмент е показателен и има пряко отношение към развитието
на бизнеса в града.

Расте данък придобиване,
което показва повече
сделки с движима и
недвижима собственост

Костадин Димитров отличи най-добрите в конкурса
за междублоковите градинки в „Тракия“

Нови игрища и
улици в „Тракия“

Изцяло реновирано
игрище с изкуствена
трева беше открито до
блок 199 в „Тракия“.
„Това е третият футболен
терен, който правим в
района. На първите две до детските градини
“Кремена” и “Белослава”,
вече се провеждат всички
детски футболни турнири, отбеляза кметът на
„Тракия“
Костадин
Димитров. Той припомни, че през първия му
мандат са направени 13
улични фитнеса, но има
още 5 площадки, които
се нуждаят от обновяваване.

Нова
улица
в
„Тракия“, която да
свърже бул. „Освобождение“ с „Проф. Цветан Лазаров“, микрорайоните А12 и А10
покрай новосасадените
дръвчета в уширения
парк Лаута ще се проектира от кметството в
района. В проекта са
предвидени и изграждането на много паркоместа,
каза
той.
Предвижда се и разширяване на зоната за барбекюта поради изключителния интерес на
хората към нея. 6 са
били рождените дни

там само през последния уикенд.
Костадин Димитров
посочи, че строителната програма в района
върви по график.
Вече е изграден паркингът за 50 автомобила между блокове 13 и
15, пренаредени са
плочките на паркоместата пред блок 13, там
се обновяват и околните пространства. Завършени са тротоарите
пред блокове 8 и 8 А,
работата продължаваме
пред блок 9.
Костадин Димитров
отличи първите трима в
конкурса „Най-добре
поддържана междублокова градинка“
бл.100,
вх.В
/І-во
място/, бл.171 /ІІ-ро
място/ и бл.174, вх.А
/ІІІ-то място/.

„Северен“ изгражда
улично и парково осветление

Кметът на „Северен“ Ральо Ралев открива
спортния празник „Да раздвижим Кършияка

В „Северен“ приключи изграждането на
нова пешеходна алея в
кв. „Гагарин“ в междублоковото пространство
на ул. "Гонда вода" № 16
и бул. "България" № 30.
Облагородено е и
пространството детската
площадка на ул. "Васил
Левски" № 99 (западно
от Големия Гигант).
Подменят се старите
тротоарни плочи, предстои да бъдат монтирани
нови пейки и кошчета за
отпадъци.
Започна текущият
Район
„Източен"
спечели пореден проект,
този път в областта на
предучилищното образование. Това става ясно от
класираните кандидати
от Оперативната програма „Наука и образование
за интелигентен растеж".
Проектът „Растем заедно" е финансиран с
467 173 лв.
„Дейността е по
Процедура „Подкрепа за
предучилищното възпитание и подготовка на
деца в неравностойно
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ремонт на на ул. "Ян
Хус", където ще бъде
премахната
старата
настилка и ще се положи
асфалтобетон. „Улицата
е на над 50 години и има
огромна нужда от
ремонт. След това продължаваме с изпълнението на инвестиционната програма в „Гагарин“ с паркинга на ул.
"Милеви скали №4",
обясни кметът Ралев.
Стартира и монтирането на нови 50 броя
пейки в „Северен". 15
вече са поставени на

"Брезовска" № 46, "Ален
Мак" № 12, ."Бълг ария"
№2, "България" № 68/76
и парка до ул."Тиса".
„Уважаваме предложенията на жителите на
района и монтираме
пейките на желаните от
тях места", коментира
инж.Ралев.
Завърши изграждането на ново улично и
парково осветление в
района. Вече е осветена
детската площадка на
ул."Васил Левски" № 99.
С ново осветление е и
ул. "Стефан Ботев", а в
зелените площи на бул.
"България" пред очна
клиника „Луксор" 4 броя
ново парково осветление вече функционира.
Под мотото „Да раздвижим Кършияка“ в
„Северен“ се проведе
спортен празник, воден
лично от райкмета Ральо
Ралев. 500 от участниците получиха награди от
томболата.

Младежкият център
раздвижи „Западен“

„Ролята
на
Младежкия център в
живота на общността"
беше темата на кръгла
маса, провела се в
Община Пловдив с участието на кмета на
„Западен"
Димитър
Колев.
„За няколко месеца
от откриването си
Младежкият център се
превърна в притегателен център за младите
хора от Пловдив и
региона", заяви Колев.
Той припомни, че на

площ от 8 дка е разположена спортна инфраструктура, която се е
превърнала в любимо
място за физическа
активност на малки и
големи.
Блага Манджурова,
ръководител на проекта, обясни, че до
момента са организирани обучения, свързани
с човешките права и
дискриминацията,
здравното образование,
мотивация за образование, кариерно ориенти-

„Южен“ с 1,2 милиона
за нова детска градина

Борислав Инчев откри първия си
паркинг като кмет на „Южен“

За две бюджетни
години кметът на
Южен Борислав Инчев
ще може да извърши
процедурите по изграждане на нова детска градина в квартал
Коматево за 1,2 милиона лева. Предложението на кмета на
Пловдив инж. Иван
Тотев ще бъде гласувано на общинска сесия.
Започна изграждането на нови тротоари
по
бул.
„Никола
Вапцаров" в участъка
между бул. „Цар Борис
III Обединител" до ул.

„Македония". „Предвиждам да се изпълнят
нови тротоари и преходи към всички пешеходни пътеки в този
участък, снижаване на
бордюрите и поставяне на тактилни плочи.
Булевардът е един от
най-натоварените и
рискови в града и поради това започваме
именно оттук" - каза
Инчев. След това следва изграждането на
тротоари в другата
посока - до Коматевско
шосе.
„Приоритетно
в

„Източен“ спечели нов проект – „Растем заедно“
положение" и е планирано да обхване 6 детски
градини на територия на
район „Източен" – ЦДГ
„Ли-лия", ЦДГ „Наталия", ЦДГ „Родина",
ЦДГ „Биляна", ЦДГ
„Ружа" и ОДЗ „Щастливо детство", коментира
районният кмет Николай
Чунчуков.
Проектът е насочен
към реализиране на адекватни мерки за интегра-

Кметът ът на район „Източен” Николай Чунчуков присъства на
държавен изпит по практика на професията в Професионалната
гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров”

ция на деца от етническите малцинства чрез
повишаване на мотивацията им за учене и участието им в културнообразователни дейности,
създаване на благоприятна образователна среда
чрез използване на методи за интерактивно
обучение; контакти с
връстници и др. Засилено
ще бъде обучението по
български език и активно

ране и др.
Създадени са клубове
по
интереси:
„Артистът в мен“ ,
Английски език
и
„Бъди“. Проведени са
редица кръгли маси с
представители на местната власт, в училища и
университети, с младежки организации,
изследователски институти, читалища.
Димитър
Колев
отличи четирима жители на „Западен“,които
се грижат за междублокови
градинки.
Инициативата е на
община Пловдив и
цели да отличи гражданите, които полагат
усилия за поддържането на зелените площи
около домовете си.
Наградените
са
Георги Крачев за пространството
пред
„Юндола” 10, Никола
Милев за градинката
пред „Дрян” 4 и Румен
Иванов за зеленината
пред „Юндола” 12.
Безспорно като найдобра градинка бе
отличена
Бояна
Видолова
заради
оазисът, който е създала в пространството
около „Копривщица”
47.
капиталовата програма на район „Южен" е
предвиден ремонт на
тротоарните настилки
по основните булеварди и всички възлови
места /до детски градини, ясли и училища/
в района, като изцяло
ремонта е съобразен с
изграждането на достъпна среда за хора с
увреждания"
–
допълни Инчев.
Основната за квартал „Беломорски" улица е напълно асфалтирана. Ремонтът приключва с изграждането на тротоарите и
довършителните дейности.Започва и работата по изграждане на
връзката между „Беломорска" с „Димитър
Талев". Изцяло асфалтирана вече е и другата
улица от този проект „Родопска". Предстои
пълно реновиране и на
основната улица в
квартал „Остромила".
Първи паркинг като
районен
кмет
на
Южен изгради Борислав Инчев, който преряза лентата заедно с
Иван - Тотев. Паркингът е за 48 коли плюс
опции за още 15 и се
намира точно пред
супермаркет „Слънчеви лъчи“ до МБАЛ
„Каридад“.
включване на родителската общност в социализирането на децата
им.
Специфичното в проектната дейност е наситеността й с много културни прояви- посещения на
театрални, балетни, оперетни и други постановки съвместно с родителите им и проектиране на
празнични прояви, наситени с възможност за
творчески изяви на децата в неравностойно положение.
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Георги Стаменов:

Голямата ни цел
е Бунарджика –
лифт, езера, акведукти
Кметът на "Централен" Георги
Стаменов" е на 36 години. Завършил
е УНСС в София. Членува в ГЕРБ
от зимата на 2007 година. Вече има
административен опит, тъй като е бил

заместник-председател на Общинския
съвет в Пловдив.
Казва, че пътят му до кметския стол се
дължи на много работа и на доверието на
хората.

- Господин Стаменов,
със сигурност в Пловдив
няма
по-динамичен
район от "Централен".
Предполагам, че всекидневно, а и през нощите,
по улиците се движат
десетки хиляди хора. И
всеки със своите проблеми. Свикнахте ли вече с
този режим на движение и как успявате да
контролирате какво се
случва тук?
- Управлявам с усмивки и страхотен екип.
Хората, с които работя, са
големи професионалисти
и бързо се ориентират при
всяка ситуация. Независимо дали проблемите са
от чисто човешки характер, или са предизвикани
от природни катаклизми.
Така че "Централен"
върви в правилната посока.
- Близо 8 месеца както сте кмет. Свикнаха
ли хората с вас? Знаете,
че пловдивчани не са особено доверчиви хора.
- Не мога да се оплача
от хората в района. Да,
вече се познаваме, поздравяват ме и то с усми-

блем тормози хората по
целия свят и не може да
бъде напълно решен в
близките години. Но трябва да направим всичко
възможно, за да осигурим
колкото се може повече
паркинги. Вече работим в
тази посока. На първо
място трябва да премахнем гаражите, което ще
осигури нови 600 паркоместа. Търсим и други
варианти, за да намалим
този проблем. Така например ще превърнем някои
улици в еднопосочни,
което ще осигури на

вка. Което е много важно
за мен, защото това означава, че вече си имаме
доверие. Знаят ми телефона и непрекъснато поддържаме връзка. Освен
това всяка събота и неделя обикалям нощно време
района, за да се уверя, че
всичко е наред. Особено
за осветлението на улиците, за чистотата и реда.
- Какви са най-сериозните проблеми в "Централен"?
- Това е липсата на
достатъчно места за паркиране. Знам, че този про-

живеещите там места,
където да паркират автомобилите си. Поставили
сме си за цел до края на
мандата да осигурим
1200-1300 места за паркиране.
- Как върви подобряването на инфраструктурата?
- Ремонтът на булевард
"Васил Априлов" върви с
пълна пара, като първата
част от Централна гара до
кръговото с "Любен Каравелов" приключи. В плановете
на
Община
Пловдив е записан ремон-

тът на булевард „Руски”.
- Има ли добри новини, свързани с археологическите разкопки? В
Рим и Атина правят
пари от туристите.
- В дневния ред на
Община
Пловдив
е
Голямата базилика, където бяха разкрити уникални културни пластове.
Както се вижда, Пловдив
е обречен да стане световна столица на древната
култура. Всичко това не
остава скрито за туристите от чужбина, чийто
интерес към Пловдив е
огромен. Показателно в
това отношение е туристическият данък, който
за последните 5 години е
скочил 4 пъти.
- Тепетата също са
сериозна атракция и за
пловдивчани, и за гостите. Как стоят там
нещата?
- Прицелили сме се
сериозно в посока на
Бунарджика.
Проектираме да го превърнем в
любимо място за развлечения. Първата част от
програмата включва възстановяването на акведуктите. Под тях ще направим езера, нещо като
водни огледала. Те ще
бъдат с дълбочина 25 см,
за да могат децата през

лятото да цапкат свободно
и на воля във водата.
Както това става в Цар
Симеоновата
градина.
Има идея на Бунарджика
да се изгради лифт.
Предстои пускането на
часовника на Сахат-тепе,
който е една от емблемите
на Пловдив. Ще има
атрактивно осветление на
Небеттепе.
- Къде спортуват
хората в центъра?
- Има изградени 15
фитнес площадки на
открито. Отделно от това
разполагаме със 15 спортни площадки. За най-малките сме осигурили 20
детски площадки. Има и
две игрища с изкуствена
трева. По принцип спортуването става в училищните дворове, където
всеки, който обича спорта, има свободен достъп.
Разбира се, в района редовно провеждаме спортни празници, в които участват малки и големи.
Според проекта за развитието на Бунарджика през
зимата там може да се
провеждат състезания по
спускане с шейни, както и
състезания по спортно
ориентиране и спускане с
велосипеди.

Марица се превръща
в парк на бъдещето

В разговора с Георги
Стаменов съвсем естествено стана дума за
идейния проект за укрепване и социлизация на
речното
корито
на
Марица в границите на
Пловдив в зоната от
Гребния канал до бента.
"Това, което правят
кмета инж. Иван Тотев и
Община Пловдив, е
нещо уникално. Няма
никакво съмнение, че
Пловдив ще стане един
невероятен град, какъвто
няма у нас", категоричен
е кметът на "Централен".
Проектът предвижда
изграждане на пеше-

ходни и велоалеи, зона за
каране на ролери и скейтборд, въжени атракциони, детски площадки, зони за разходки
и отдих, както и такива,
предназначени за временни, кампанийни или
събитийни мероприятия.
Подробно бяха обсъдени
акцентите в проекта
относно осветление на
местата, които ще бъдат
използвани от хората. Ще
бъдат обособени паркови
пространства
покрай
реката с възможност за
приближаване до водата.
Свързаността на алеите с
мостовете ще става посредством стълби и рампи,

подходящи и за хора с
увреждания.
В
плановете
на
проекта за благоустрояване на река Марица
влиза и съответното
затревяване и засаждане
на подходящи видове
растителност, които да са
в съответствие с природата и естествената среда.
За
водоплаващите
птици също ще бъде
помислено, като на места
по продължение на речното корито ще бъдат
обособени зони с високи
растения, където пернатите да имат възможност
да се крият и гнездят.
Идеята е да се запази
съществуващата
екосистема в коритото на
реката, като максимално
ще се използват естествени материали.
Проектът е единственият по рода си, който
касае социализиране на
речно корито в урбанизирана територия, при
това с голям мащаб.

Дондуковата градина –
първата в Пловдив

Дондуковата градина
е сред приоритетите в
работата на Община
Пловдив. Идеята е да
бъдат засадени и екзотични цветя, като за
целта ще бъдат поканени експерти от ботаническата градина в
Балчик. Освен това се
планува да бъде възстановен Виенският павилион, който е бил

построен през 1878
година. Така заедно с
Природонаучния музей
ще се оформи красив
ансамбъл.
Историята разказва, че
Дондуковата градина е
първият градски парк в
Пловдив. Създадена е през
1878 година от прочутия
Люсиен Шавалас.
Главен вдъхновител
и разпоредител за офор-

мянето е генерал-губернаторът на Санстефанска България Дондуков-Корсаков.
Градината е първата
обществена
зелена
площ, която се урежда в
центъра на града, необходима за неговата
представителност.
Тя е обявена за паметник на парковото
изкуство.
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Театърът на Пловдив блесна

П

ловдив вече има
една от най-добрите театрални
сцени
в
страната.
Драмата блести чисто
нова след пожара, който
я изпепели преди три
години. Сега театърът е
единственият с толкова
модерна техника
и
система за осветление.
За да види новото бижу
на Пловдив, дойде
министърът-председателят Бойко Борисов,
който изгледа и първото
представление на обновената сцена – „Всеобщата просвета“.
Правителството
отпусна 4 милиона лева
Преобразуване
на
някогашното заведение
под „Стълбите на Каменица“ в изложбена
зала за съвременно изкуство е на дневен ред
сред задачите на Градската
художествена
галерия.
Това е поредното
публично
пространство, което се приобщава към проектите за
2019 г. Наред с кино
„Космос“ и „Ядрото“ в
квартал „Капана“ то
става част от концепцията на града за
Европейска столица на
културата.
Сред акцентите на
апликационната форма,
с които градът спечели
титлата, е приобщаването на квартал „Столипиново“. За осъществяване на идеята „Интеграция чрез култура“

за ремонта и след месеци неуморна работа
Пловдив има красив
театрален дом.
„Това е един знаков
театър за България, един
от най-красивите. Пловдив винаги е бил красив
град, ще го направим
още по-красив. За 2019
година кметът
Иван
Тотев нека да е сигурен,
до него съм, ще помагаме“, обяви при откриването министърът на културата Вежди Рашидов.
Директорът Кръстю
Кръстев припомни началото.„Няма да забравя
деня, в който стояхме

Нови публични пространства за 2019-а

долу при театъра, г-н
Вежди Рашидов дойде с
г-жа Менда Стоянова и
за първи път тогава чух:
„Този театър ще стане.
Аз давам дума”. Уважавам хората, когато кажат
дума, свършват работа.
Благодаря на хората,
които дадоха дума и я
свършиха – на министър-председателя, на гн Горанов, на г-жа
Менда Стоянова, на
кмета на града, г-н
Тотев, който дойде да
провери всичко. Благодаря на всички, които
участваха във възстановяването на театъра”,
каза директорът.
Община Пловдив даде силна подкрепа на
театъра, за да продължи
с нормалната си работа,
като по време на ремонта му предостави сцената на Градския дом на
културата
„Борис
Христов“.
Пловдивският театър
„Николай Масалитинов“
възкръсна от пепел и
сажди. Той е най-старият в България, основан през 1881 г. и отразен като събитие от
самия Иван Вазов, който
по това време репортерства в Пловдив за
издателя Драган Манчов.

имот от близо 5 дка на
ул. „Елба“, включващ
постройка на бивша
детска градина, ще
бъде предоставен за
управление на фондация „Пловдив 2019“.
„Във връзка с концепцията за това пространство и стопанисваната доскоро от
Общинския
детски
комплекс сграда на
Младежкия хълм, който
също е сред събитийния календар за 2019-а,
очакваме
фондация
„Пловдив 2019“ да
помогне при изготвяне
на техническите задания за предстоящите
реконструкции на обектите. Важно е всяка
намеса да бъде съобразена с предвидените
културни дейности“,
посочи заместник-кметът Амелия Гешева.

