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От Брюксел към “Пловдив 2019”:

Поздравления,
на прав път сте!

3
Димитър Колев:

Амбицирани сме
да изградим
три нови
парка
7

„Васил Априлов“ на 50 години
преобразен, красив, символ на промяната
Здравейте!
Пловдив върви уверено
към домакинството на Културна столица на Европа. На
първия официален мониторинг
градът получи поздравления за подготовката и следващите ни действия.
Окуражителното „На прав път сте,
поздравления!“ от журито е оценка, която
ни кара да поддържаме високото темпо и
стъпка по стъпка да следваме целта си.
Няма и как да спрем. А и трябва да
стане ясно, че това не е проект, който
ще се изпълнява за две-три години. Това
е проект за бъдещето на Пловдив. Зависи
от всеки жител на този град. Зависи от
мечтите и възможностите ни, а ние ги
имаме и ще продължим да работим за
своя град.
Ето – Голямата базилика ни поднася
предизвикателства всеки ден. Нови разкрития, нови мозайки. В момента това е
най-значимият археологически обект в
Пловдив, който има шансовете да се превърне в бижуто на „Пловдив 2019“.
Открихме един преобразен булевард. На
„Васил Априлов“ паваж на 50 години се
превърна във вътрешна градска магистрала. Продължаваме с „Руски“ и
„Коматевско шосе“. Търпението и неудобствата ще бъдат възнаградени!
Иван Тотев
Кмет на Пловдив

Д

оволни пловдивчани дойдоха на
откриването на
новия бул. „В. Априлов“
да благодарят за нещо
невиждано в новата
история на Пловдив –
нов асфалтов път на
мястото на паважната
улица, прокарвана през
1965-66 година. След 50
години „В. Априлов“ е
преобразен до неузнаваемост - с нова настилка, тротоари,велоалея.
След ремонта на

последния участък от„Войнишка слава“ до
булевард „6-ти септември“, Пловдив ще има

вътрешна магистрала,
която ще свързва Централна гара с магистрала „Тракия“.

Новият булевард е
един от символите на
промяната,
която
Пловдив преживява в
последните пет години с
новата си инфраструктура. Преобразяване очаква бул. „Руски“, „Коматевско шосе“, ще се
изгражда и новият булевард „Северен“.
Още за
„В. Априлов“ и
текущите ремонти –
на стр. 4-5

Голямата базилика все по-бляскава

Проектът
за
Епископската Базилика
се движи по график и до
ноември 2018 година ще
бъде завършен, увери
кметът Иван тотев при
оглед на разкопките.
Това е най-важният
археологически обект за
града.
Нови открития разкриват пълния блясък на
Базиликата - великолепните мозайки пред
входа на най-големия
раннохристиянски храм,
декорирани с много
фигури на птици. Найвпечатляващата от тях е
изключително изящен

паун. Откритият стенопис на Св. Петър е прибран за реставрация и
съхранение.

„Това, което ни дава
всеки ден Голямата базилика , само ни уверява,
че решението да се

затвори пътят пред
Католическата църква е
било много правилно“,
подчерта Тотев.
През декември предстои детайлно заснемане
с дрон на целия обект и
мозайките в него.
Още за Базиликата
на стр. 2.
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„Монтесори Пловдив“
с признание в Европа

X

VII Европейски
Монте сори
конгрес на тема
„Отговорност – основата на Монтесори
образованието“ прие
програмата на община
Пловдив като една от
най-мащабните
в
Източна Европа. На
конгреса в Берлин се
събраха 500 представители от Европа,
Азия, Северна и Латинска Америка.
Делегацията
от
Пловдив, водена от
заместник-кмета Стефан Стоянов, презентира
общинската
програма за въвеждане
на Монтесори педагогика в общинските
детски градини.Тя събуди голям интерес
сред делегатите и
членовете на „Монтесори Европа“. Беше
оценена и от председателя на организацията
Мириам Стефълс, и от

своята инициатива и
ще може да разчита на
Монтесори общността
в Европа“. Това ни дава

кураж да продължим
да работим уверено по
нашата програма и да
дадем възможност на
нашите педагози да се
развиват. Длъжни сме
да положим усилия за
модернизиране на българското образование“,
коментира
Стефан
Стоянов.
Годишната конференция на „Монтесори
Европа“ обединява водещите организации в
областта и търси възможности за развиване
на съвременно образование, съобразено с
нуждите на учениците.
В рамките на програмата бяха организирани посещения на
учебни заведения, работещи по метода на
Мария
Монтесори,
както и форуми, работни групи и лекции.
Г-жа Стефълс трябва да посети Пловдив в
следващите месеци и
да се запознае лично с
програмата в града,
като една от темите,
които ще се обсъждат е
евентуално домакинство на Пловдив на
конференцията
на
Монтесори
Европа
през 2018 г.
Община
Пловдив
стартира своята програма за въвеждане на
Монтесори
педагогиката в 5 общински
детски
градини
в
началото
на
2016
година и в момента се
обучават
вече
50
педагози в две групи.
Реалното въвеждане на
метода ще започне в
началото на 2017 г.

община Пловдив развива
49
социални
услуги, като непрекъснато се работи за
подобряване на достъпа
на хората с увреждания
в обкръжаващата ги
среда.
Екипът на ЦСРИ
работи на терен в
Центъра за настаняване
от семеен тип към Комплекса за социални

услуги „Св. Св. Константин и Елена“ и в
дома на потребителите,
поради техните специфични нужди и ограничения.
До момента в Центъра са реализирани 970
сесии
психологична
подкрепа, логопедични
рехабилитации – 1136,
2713 – рехабилитационни процедури. Допълнително се осъществяват арттерапии, обучения за родителите,
хипотерапия /терапевтична езда/, хидротерапия (водолечение).
Центърът за социална рехабилитация и
интеграция за деца и
младежи с уврежданияе
разкрит през януари
2013г., като делегирана
държавна дейност.От
април 2014г. социалната
услуга в общността
„Център за социална
рехабилитация и интеграция“ се управля-ва от
сдружение „Различни,
но равни“.
Услугата е безплатна
за
жителите
на
общината и областта.

На Монтесори конгреса в Берлин се събраха
представители на Европа, Азия, Северна и
Латинска Америка.

членове на борда.
„Пловдив
ще
получи методическа и
публична подкрепа за

95 деца с подкрепа от Центъра за рехабилитация

95 деца и лица с
увреждания са ползвали
комплексно 5060 терапевтични
сесии
в
Центъра за социална
рехабилитация и интеграция, който отчете
своята дейност.
Основната цел на
Центъра е да оказва
подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване

на нови способности и
самостоятелност
на
децата и лицата с увреждания чрез осъществяване на дейности за
интеграция и превенция
на социалното изключване от обществото.
Зам.-кметът Георги
Тютюков съобщи, че
има идея за разширяване
на базата на Центъра.
Той
припомни,
че

Голямата базилика
разкрива тайните си

Красив медальон с
паун и кантароси е
акцентът в поредната
уникална мозайка, разкрита при археологическите проучвания
на Голямата базилика
тези дни.
„Мозайката, както и
западният фасаден зид
на базиликата, са много
добре запазени. Резултатите от проучванията
надминаха очакванията
ни. Все още има какво
да разкриваме и този
обект ще продължи да
ни изненадва“, сподели
ръководителят на археологическите разкопки Жени Танкова.
Археолозите са попаднали и на фрагмент
от стенопис с надпис.
От началото на проучванията са разкрити
близо 300 кв. м
мозайки. До края на
годината ще бъдат документирани всички находки, ще се извърши и
заснемане с дрон.
Изображението на
пауна е въвеждало богомолците през централния вход на базиликата.
Това е по-ранната мозайка от западната фасада на базиликата,
която датира от 4 век.
„Изненадани сме от
много добрата запазеност
на
западния
фасаден вид на базиликата, от входовете и
от мозайката“, коментира арх. Танкова.
На един от стенописите тях е изобразена
долната половина от
лицето на мъж с брада,

коса в много цветно
изписан
стенопис.
Предполага, се че това е
изображение на Св.
Петър, изработено с
техника мокро фреско.
Разкрити са вече
части от презвитерий,
маркиран с мраморни
блокове, в който са
намерени
средновековния некропол с 36
погребения. Предполага се, че те са от края
на 10 и началото на 11
век и предстои да се
изясни дали не са мощи
на светци.
Находките се откриват в частта
под
транспортната връзка
между бул. „Цар Борис
Трети Обединител“ и
бул. „Княгиня МарияЛуиза“.
„Няма човек, който
да следи темата и вече
да не е убеден, че
решението да разкрием
пътя
беше
много
правилно“, коментира
инж. Тотев.
Той напомни, че срокът за завършване на
Голямата базилика е
ноември 2018 г., като
догодина на дневен ред
излиза
темата
за
покритото съоръжение,
което трябва да се
проектира и одобри от
компетентните институции.
„Целта на общината
е обектът да се впише
много добре в заобикалящата го среда на
католическата катедрала и другите красиви
сгради около нея“,
коментира кметът.

ПРИКАЗКА ЗА ПЛОВДИВ
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Как се прави бизнес?
Елате в Пловдив!
Вероятно сте чували тезата, че българската индустрия е умряла преди години. Докато много места продължават да я повтарят, други работят усилено, за да
докажат, че това не е така. Пловдив е центърът на тези
усилия.
Пловдив се възражда и заедно с околните общини се
оформи като като индустриална дестинация ..
Най-голямото събитие за инвестиции в България „Doing Business in Bulgaria, е в Пловдив. Успехът на
Пловдив и кои са новите региони с потенциал ще обедини опита, идеите и визията хора от различни сектори
и държави.

Защо в Пловдив?

От Брюксел към “Пловдив 2019”:

Поздравления,
на прав път сте!
„П

о зд р а вл е н и я
за напредъка и
успех в бъдещите стъпки!“, бяха
думите на журито след
първия
официален
мониторинг
пред
Европейската комисия,
на който Пловдив отчете
досегашната си работа.
Оценката за напредъка
на Пловдив беша дадена
след тричасов разпит.
Екипът на Фондацията,
кметът на Пловдив Иван

Тотев и зам.-кметът
Стефан Стоянов представиха в Брюксел
постигнатото до момента и цялостната стратегията за развитие на
Пловдив
като
Европейска столица на
културата. Миналата
година
също
бе
извършен предварителен и неофициален
мониторинг, а след това
бе изготвен доклад с
конкретни препоръки.

Привличането
на
пари от спонсори и
държавното финансиране са сред въпросите,
поставени от журито.
Кметът Иван Тотев,
който е и управител на
фондация
„Пловдив
2019“, е категоричен, че
Пловдив се е представил добре на първия
официален мониторинг.
Комисията е изискала и
конкретика за важните
обекти, които влизат в

концепцията
на
Пловдив за културна
столица на Европа, като
Операта
и
кино
„Космос“ Най-реалистичен
вариант
за
Държавна
ОпераПловдив, е разширението на Концертна зала.
Експертите
в
Брюксел не са пропуснали и Тютюневия град.
“В Пловдив темата се
приема много по-чувствително. А в Брюксел
на нея се гледа много
по-прагматично.
Естествено ние разказахме цялата история.
Важно беше да чуят от
нас, че ние не само не
се отказваме от проектите в Тютюневия
град, но се фокусираме
и върху това те да бъдат
едни от най-добрите
проекти“,каза
Иван
Тотев. „Факт е, че след
20 август, когато изгоряха складовете, бе
интегрирана позитивната обществена енергия
и тя трябва да бъде
използвана, за да се
случи за града нещо
добро“ подчерта кметът
Иван Тотев.
Сред поетите от
Общината ангажименти
по време на мониторинга в Брюксел е реконструкцията на кино
„Космос“. В рамките на
три години за целта ще
бъдат отпуснати последователно един милион
и два пъти – по 1,2 млн
лева, за да се превърне
обектът в пространство
за култура.
Най- важното на този
етап е, че Фондация
„Пловдив 2019“ вече е
подготвила
няколко
ключови проекта за
период от 3 години ,
всеки на стойност над
1,5 млн лв.

Пловдив е пример за интелигентна трансформация
Кметът на Пловдив
Иван Тотев бе модератор
на дискусия, посветена
на модерната трансформация на общините. Тя
се проведе в рамките на
„XI Годишна среща на
местните власти“ в
Албена. Представители
на местните власти, бизнеса и неправителствени организации обсъдиха въпроси, свързани с
въвеждането на интелигентни
транспортни
системи и технологичната трансформация на
общините. Те споделиха
и добри практики за
планиране на интели-

Иван Тотев представи примера на Пловдив по
въвеждането и управлението на съвременните
технологии

гентните градове.
Община
Пловдив
нееднократно бе посочвана като добър пример
в работата си по въвеждането и управлението
на съвременните технологии. Общината представи съвместната си
работа с висшите учебни заведения и бизнеса в
различни направления.
В Пловдив бизнесът има
ресурс, учебните заведения имат потенциал и
идеи и това публичночастно
партньорство
започва да дава добри
резултати,
посочиха
участници в срещата.

В момента това е най-живата икономическа област
извън София и най-живата зона за индустрия изобщо.
Заводите тук са над 100 след инвестиции от над 1 млрд.
евро и продължават да се увеличават непрекъснато.
Според някои производители показателното за успеха
на зоната и доброто й бъдеще е, че идващите инвеститори са все по-значителни компании.
Показателно е как развитието на една такава зона
може да се случи без намесата на държавата и само с
добри идеи и желание. През 1996 г. тя все още не се
наричаше „Тракия икономическа зона“. Но точно тогава
– преди 20 години – пловдивската строителна компания
„Сиенит“ построи първата индустриална база на чуждестранния инвеститор „Агри България“. И с това сложи
началото на икономическа зона „Марица“. После бизнесът се разрасна и започна изграждането на втората
икономическа зона „Раковски“.
Двадесет години по-късно новосъздадените работни
места са над 20 000. В „Тракия икономическа зона“
работят предприятия, търговски и логистични бази на
световни лидери като ABB, „Либхер-Хаусгерете
Марица“, Socotab, Schneider Electric, DB Schenker,
„Агри България“, Sensata Technologies, Osram, Shell Gas,
William Hughes, Kaufland, Zobele, Magna, Mecalit,
„Техно Акташ“.

Тук развива дейност една от най-значимите компании в България – „КЦМ 2000“. Както и най-разпознаваеми български фирми като „Белла България“,
„Макском“, „Димитър Маджаров“, „Рефан“, „Атаро
Клима“, „Анди“, „Биофреш“, „Агрия – България“.
Инж. Пламен Панчев – съуправител на „Тракия икономическа зона“ обаче е категоричен, че тя не е запазено
място само за големия бизнес. „Малкият и среден бизнес също има място при нас, защото му е по-изгодно.
По-малките фирми, което е валидно и за чуждестранните инвеститори, не разполагат със собствени екипи за
проучване на българското законодателство, на терените,
на българските практики за присъединяване към различните експлоатационни дружества.
Тук те намират тези услуги, като първоначалната
инвестиция излиза с около 25 на сто по-малко, ако сами
се заемеха да решават тези бизнес въпроси и направят
инвестиция на „голо поле““, казва инж. Панчев. И припомня, че например английската William Hughes започва работа край Раковски с 20 работника и 1000 кв. м
сградна площ. Сега компанията има 5000 кв. м сгради и
над 180 работници и продължава да расте.

Къде са хората?
Градът Пловдив и сателитните селища край него
имат потенциала да поемат още 100 000 нови работници
и служители. Южен централен район има ресурса да
„даде“ тези хора.
Университетите в Пловдив и центровете за обучение
в самата „Тракия икономическа зона“ са в състояние да
обучат „по поръчка“ нови кадри. Но за това трябва
време, а бизнесът ги иска готови тук и сега.
Това е проблем, с който се сблъсква всеки бизнес,
навсякъде. Пловдив е добър пример за решения, защото
такива се търсят ежедневно, под натиска на бизнес-нуждите. Наскоро Министерство на образованието, клъстър
„Тракия икономическа зона“ и община Пловдив подписаха създаването на образователно-индустриален борд,
който да помага за връзката държава-община-бизнес.
На ивента компании за подбор на персонал, министерството и образователни институции ще разкажат
какви проблеми срещат и как могат да бъдат преодоляни.
И накрая, но не по важност: успехът вдъхновява.
Други градове искат да следват този път и да привличат
индустриално производство.

ГРАДЪТ
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„Т

акава
голяма
пътна
реконструкция
в
Пловдив отдавна не се е
случвала“, заяви кметът
на Пловдив Иван Тотев
при
официалното
откриване на обновения
бул. „Васил Априлов“.
На
мястото
на
градената през 19651966 г. паважна настилка е построен модерен асфалтов булевард.
Само за година участъкът от Централна гара
до ул. „Войнишка
слава“ е изцяло преобразен. Нови са водопроводът и канализацията, топлопроводът,
тротоарите и велоалеята, уличното осветление и светофарите с
LED лампи, изградени
са преградни пана.
Монтирани са нови
пътни знаци.
„Васил Априлов“ е

много важна пътна
артерия, която трябва да
осигури
връзката
между Централна гара
и автомагистрала „Тракия“. По негов модел
предстои да направим и
други важни пловдивски булеварди. Това са
големи и трудни проекти, които се изпълняват
в градски условия във
време, в което градът не
спира да живее. Това
създава неудобство на
жителите, но новата инфраструктура, която се
получава като резултат,
прави
живота
подобър“, посочи Иван
Тотев.
Отец Теодосий от
храм "Св. Харалампий"
отсружи водосвет и
пожела новият път да се
ползва със здраве, без
инциденти и произшествия по него.

Пловдив стана първият български
град с одобрена инвестиционна програма за
европейско финансиране по Оперативна
програма „Региони в растеж“. Решението на
ръководителя на управляващия орган бе
подписано още на 04.01. 2016 г. Малко над
80 млн. лв. са предвидените по програмата
средства за Пловдив, но общината е готова
с резервни проекти за още 39 млн. лв.

4

От паважен път – чисто нов

Кметът Иван Тотев и кметът на район „Централен“ Георги Стаменов откриха новия булевард „В. Априлов“

Мандат 2016

Заработи модерен Център за управление на трафика, реализиран по проект
„Модернизация и развитие на устойчив
градски транспорт в Пловдив” по
Оперативна програма "Регионално развитие". По този начин се въведе нова организация на движението в града, чиято цел е да
оптимизира трафика чрез интелигентно
управление с помощта на контролери на
светофарите на близо 50 кръстовища.

По проект бе открита нова обществена
трапезария, която осигури през зимните месеци топъл обяд за 80 от най-нуждаещите се
пловдивчани. „Като една от най-социалните
общини Пловдив изпълнява редица програми
и ангажименти. Тази социална трапезария е
за хора, които са в крайно тежко материално
състояние, като много от тях са бездомници и
имат нужда от социална подкрепа”, заяви
кметът Иван Тотев.
Пловдив спечели
третото място в престижния конкурс „Найдобра европейска дестинация 2016“. Той бе
единственият български
град, номиниран за участие в 7-мото издание
на състезанието. Тази
класация ни постави в
една орбита с градове
като Париж, Лондон,
Рим, Атина и други, които са признати за връх в
туристическата индустрия.

Пловдив спечели наградата „Най-зелена община за
2015 г.“ в първото издание на
организирания от „Екопак
България“ национален конкурс. Според оценката на организаторите и журито проектът
„Повишаване ефективността
на системата за разделно
събиране на отпадъци от опаковки“, с който Община
Пловдив спечели първото
място сред общо 24 участници
в категорията „Голяма община“
с над 100 хиляди жители, е
изключително иновативен.

ГРАДЪТ
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и модерен булевард „Васил Априлов“
„Неудобството, на
което сега гражданите
са подложени, ще бъде
възнаградено с придвижване по модерни
булеварди.
Община
Пловдив полага усилия
с това да бъде в крак с
развитието на града,
където има повече хора,
п р е д п р и я т и я .
Предизвикателствата на
местната
власт
са
много големи, за да
отговаря на всичко това
– но реализираме нови
проекти, инфраструктура, алтернативни начини за придвижване,
изграждане на система
за отдаване на велосипеди по наем“, допълни

кметът.
На откриването дойдоха и граждани, които
благодариха на кмета
Иван Тотев за новата
придобивка. Ремонтът
на последния участък
– до бул. „6 септември“,
се очаква да започне
след като минат отчуждителните процедури на
имоти по трасето.
Трафикът в Пловдив
ще продължи да се
отпушва. До 10 декември за движение трябва
да отворят ул. „Захари
Стоянов“ и „Гладстон“,
с което ще се осъществи още една възможна връзка между бул.
„Васил Априлов“ и бул.

Кметът Иван Тотев подписа договор за
благоустрояване на коритото на река
Марица. Съвместно с представители на
фирма „Project planning management” той
парафира единствения по рода си договор,
който касае социализиране на речно корито
в урбанизирана територия при това с голям
мащаб. Проектът включва 10 километра от
речното корито в зоната от Гребната база до
Бента и предвижда ново публично пространство, което ще бъде зона за спорт, разходка и прекарване на свободно време,
близо до природата.

„Руски“. Очакванията
са до 10 декември в експлоатация да влезе и
новата ул. „Цветан
Лазаров“ – дългоочакваната пряка връзка
между
„Тракия“
и
Центъра.
От месец ноември се
дава голям фронт на
работа по „Коматевско
шосе“. Идеята е до края
на декември да се прекара канализацията и да се
свърже с квартал „Коматево“. В тази връзка
предстои полагане на
биндер до „Филкаб“, за
да може първата асфалтирана
отсечка
да
обслужва предприятията в района.

Мандат 2016

Ивелина и Илия Стоянови, родители
на родените на 5 февруари 2016 г. тризнаци
Самуил, Данаил и Емануил, получиха от
общината 5000 лева и социален асистент за
срок от 24 месеца. Пловдив стана първият
български град със специално внимание и
подкрепа за родените в него тризнаци и техните семейства.

Кметът на Пловдив Иван Тотев получи
Специалния почетен знак на Организацията
на евреите в България „Шалом” от нейния
председател Максим Бенвенисти. Наградата
е израз на благодарност - на гражданите на
Пловдив, които с риск за живота си са спасили своите сънародници евреи от смърт в концентрационните лагери по време на Втората
световна война.
Над
5200
розови храста бяха
засадени през пролетта на различни
места из града.
Специалистите от
ОП „Градини и паркове“ подбраха храстовидни и увивни
видове рози с различни цветове, които чудесно се вписват във фона на
нашия античен и
същевременно модерен град.

На 22.03.2016 г.
министърът на икономиката Божидар Лукарски,
кметът на Пловдив инж.
Иван Тотев и кметът на
община „Марица“ Димитър Иванов направиха
първата копка на производствено звено на
световния производител
на осветителни тела
OSRAM. Заводът се
очаква да заработи през
2017 г. и ще открие над
900 работни места.
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Строителството в „Тракия“
за годината приключи –
А9 с нова инфраструктура

Кметът Костадин Димитров разговаря
с жители на микрорайон А9,
които му благодарят за свършената работа

В „Тракия“ за поредна година се проведе
екологичната инициатива „Моят зелен град“

Строителната програма на район “Тракия“
за 2016 е завършена. С
260 000 лева от гаражите са изградени 135
нови паркоместа от
асфалт, 2000 квадрата
нови бетонени тротоар
и 1050 квадрата асфалтиран тротоар.
70 хиляди лева са
дадени за най-голямото
футболно игрище в
Пловдив, което е с площ
1050 квадрата - до бл.
195. Други 10 хиляди са
отишли за нови пейки в
парк Лаута, който през

лятото съперничи на
Гребната
и
Цар
Симеоновата по посещаемост.
Микрорайон А9, от
който навремето стартира изграждането на
целия комплекс “Тракия”, покрай ул. Съединение, е с напълно нова
инфраструктура – нови
тротоари, 75 асфалтирани и обозначени с маркировка
паркоместа
пред блоковете 8, 8А, 9
и 10.Асфалтирана изцяло е отсечката от училище „Черноризец Хра-

бър“ до Католическия
храм по натоварената
ул. „Съединение“, минаваща и през училище
„Димитър Матевски“.
„Минавали сме от
врата на врата да питаме хората как точно
искат
да
оправим
инфраст руктурат а“,
коментира кметът на
района
Костадин
Димитров.
Единственото, което
остава, за да бъде
завършен А9, е паркът
„Майка и дете“, непипван 40 години. Там ще
се подмени алейната
настилка, ще се изгради
кучешка площадка, две
зонови площадки за
деца до 5 и до 12 години, чешмичка и цветарници.
Кръговото кръстовище на улиците „Цар
Симеон" и „Недялка
Шилева" бе облагородено. Освен зелената растителност и украсата с
камъни са засадени и
рози. Това е последното
кръгово кръстовище в
„Тракия", което е имало
нужда от разкрасяване.На две от най-невралгичните
кръгови
кръстовища в „Тракия"
– на улиците „Цар
Симеон" и „Недялка
Шилева", както и това
на „Освобождение" с
„Цветан Лазаров", ще
бъдат
направени
повдигнати пешеходни
пътеки.
Специализирани
уреди за бокс, кикбокс,
карате, таекуон-до и
други бойни спортове
ще бъдат монтирани на
най-новата фитнес площадка в Лаута, чието
изграждане започна.

Кът за почивка
с паркинг в „Централен“

Нов паркинг за 74
автомобила плюс кът за
почивка ще построи
район „Централен“ зад
блоковете №№ 122,126
на бул. Шести септември. Инвестицията от
218 хил. лева е от
общинския
бюджет.
Кътът
за
почивка
включва пейки, чешмичка, шадраван и
осветление и ще се
изгради на мястото на
стара бетонна стена,
като районът ще се

облагороди.
Едната част на паркинга е от западната
част на високите блокове на булеварда и ще
включва 34 безплатни
паркоме ст а.Другат а
част, ще се обяви за
даване под наем по
новата Наредба, според
която гаражните клетки
се заместват с паркоместа срещу 15 лева месечен абонамент..
Кметът Иван Тотев
обяви, че в „Централен“

Нова детска площадка с модерни
съоръжения се изгражда в градина
„Шуменска" на бул. „Найчо Цанов"

е приоритет изчистването на старите гаражни клетки до 2019 година, когато Пловдив ще е
Европейска столица на
културата.
Нова детска площадка с модерни съоръжения се изгражда в градина „Шуменска" на
бул. „Найчо Цанов".
„Това е на същото
място, където отстранихме опасни метални
катерушки в правения
през миналия век детски кът за игра", съобщи райкметът Георги
Стаменов. Пред-вижда
се тук да се монтира
комбинирано детско
съоръжение - голяма
двойна люлка, люлкавезна и клатушка, а
наблизо да има пясъчник.
Ремонтът на ул.
„Шейново" върви по
график и се очаква да
приключи съвсем скоро. Строителните дейности включват нова
настилка, нови бордюри и тротоари. Монтирано е ново улично
осветление.

Кметът на „Северен“ Ральо Ралев открива новия двор в ОДЗ „Космонавт“

Градините в „Северен“
все по-красиви

Кметът на „Северен“
Ральо Ралев продължава да открива изцяло
обновени дворове на
детските градини в района. Дворът на найголямото детско заведение в града – ОДЗ
„Космонавт“ е с нови 5
площадки, пясъчници,
катерушки,
Райска градина и
Мостче на мечтите.
Това е четвъртата детска градина в района,
чийто двор е обновен по
програма на община
Пловдив, която финансира 70% от проектите,
а детските заведения -

другите 30, обясни
кметът Ралев. Той се
надява през следващата
година да приключи и с
дворовете на останалите четири градини в
района.
Две нови площадки
бяха открити и в двора
на градина Славей".
Изградени са пет нови
съоръжения за игра,
подходящи за деца от 3
до 6 годишна възраст.
Стартира и изграждането на нова детска
площадка
в
парк
„Красива България" – в
междублоковото пространство
на

бул."Дунав" №186 А, Б,
В и ул."Барикадите".
Предвижда се монтаж
на люлка, люлка-везна
и клатушка. На площадката ще има и пясъчник,
пейки и ограда.
Нови 14 броя пейки
са монтирани в район
„Северен". „Винаги се
съобразяваме с желанията на жителите на
района и техните предложения, така че апелирам към тях да продължават да дават идеи
за поставяне на нови
пейки или ремонтиране
на стари, призова
кметът Ралев.

Нов паркинг в „Южен“

Районният кмет Борислав Инчев
се радва заедно с децата на новата
площадка във „Вяра“

Нов
паркинг
в
„Кючук Париж“ за 50
коли откриха кметът на

Пловдив Иван Тотев и
районният кмет на
„Южен“
Борислав

Инчев. „Доволен съм,
че успяхме да реализираме този проект, още
повече че това място бе
обособено за паркинг“,
коментира Инчев.
Изградена е асфалтова пътна настилка,
поставени са 10 лампи,
има нов тротоар. Това е
е третия паркинг в района, първите два бяха
до болница „Каридад“ и
до
парка
„Белите
брези“, припомни райкметът.
В ЦДГ „Вяра“ бе
открита нова детска
площадка за тригодишните малчугани. Тя е
финансирана по програмата за изграждане на
нови детски площадки
на община Пловдив за
2016 г. Шест площадки
на територията на
„Южен“ са получили
дофинансиране в размер на 70 % .

Трапезария в „Източен“
за 334 граждани

Кметът
на
„Източен"
Николай
Чунчуков даде официалния старт на социалните трапезарии в района. 334 граждани в
нужда в продължение
на 150 работни дни до
30.04.2017 г. ще получават топъл обяд.
В „Източен" са разкрити две трапезарии.
Едната се намира в
Комплекса на слепите
на улица „Ландос" 24 и
в нея ще се хранят 216
човека. Втората е на ул.
"
Проф.
Иван
Шишманов" 5 и в нея за
улеснение на гражданите топъл обяд ще получават както жители на
район „Източен", така и

Николай Чунчуков проверява при какви условия
ще се хранят социално слабите в „Източен“

на район „Централен" –
общо 205 човека.
Услугата в район
„Източен" е по спечеления от общината проект
„Обществена трапезария на територията на
град Пловдив", който се

осъществява по оперативна програма „Храни
и основно материално
подпомагане".
Дневният
оклад,
отпуснат от оперативната програма, е 2.30
лева.
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Кметът на “Западен” Димитър Колев:

Амбицирани сме да
изградим три нови парка

Кметът на район "Западен" Димитър
Колев е на 38 години. Завършил е
Международни икономически отношения във Великотърновския университет
- Г-н Колев, свикнахте
ли вече с обръщението
„господин кмете“?
- Това не е най-важното. Когато разговарям с
хората, преди всичко ме
интересува техният проблем. Не ми прави впечатление, дори когато се
обръщат към мен с малкото ми име.
- Вие имате половин
мандат от предишното
управление. Какво не
успяхте да свършите и
какви задачи си поставихте за сегашния мандат?
- Мисля, че с екипа ми
свършихме добра работа,
макар че не разполагахме
с много време. На първо
място това бе построяването на ЦДГ „Мир", която
е от европейска класа. Тя
разполага със всичко
необходимо децата да се
чувстват
комфортно.
Уникалното беше, че
"Мир" бе построена за
една календарна година.
Другото бе да решаваме
всекидневните проблеми
на хората. Направихме
над 200 паркоместа, преасфалтирахме 15 улици,
между които "Лерин",
"Силистра",
"Знаме",
"Просвета",
"Кръстьо
Раковски", "Рая" и други.
Когато
встъпих
в
длъжност, в района нямаше нито един фитнес, а
сега са 6. Вече имаме нови
4 детски площадки, реновирахме два парка. Така
например в "Ружа" имаше
една ръждясала пързалка,
сега нещата се промениха.

"Св. св. Кирил и Методий". Съпругата
му Надежда се занимава със семеен бизнес, имат 15-годишна дъщеря Кралина и
8-годишен син Николай.

върнем в модерен парк.
Планували сме върху
територията от 12 декара
да построим 2 модерни
детски площадки със
съоръжения от въжен тип,
люлки пързалки, 5 дървени беседки, 10 маси за
пикник с по 2 пейки. Ще
прекараме питейна вода,
тъй като там никога не е
имало
чешма,
Задължително ще монтираме 11 стълба за осветление, 19 паркоместа, 2 барбекюта, волейболно игрище, помислили сме дори
за площадка за домашни
любимци. Проектът е
Детска градина „Мир“
в „Западен“ е
най-модерната в Пловдив

Поставихме нови плочки
на алеите, а старият паваж
го използвахме за паркинги. Нов облик получи и
"Градина Еталонна", където изцяло обновихме
плочките, пуснахме чешмата, която не е работила
повече от 20 години. По
време на предходния мандат исках да обновим
повече улици и тротоари,
но сме си обещали да
наваксаме. Сега сме си
поставили много сериозна
задача. Освен с решаването на текущите проблеми,
които не можем да оставим, имаме амбициите
хората в "Западен" да
получат 3 нови парка.
Знам, че това е изключително трудна задача, но
зад нас стои кметът Иван
Тотев и голяма община.
- Това, което сте

Прослав е неразделна
част от Пловдив

Оградни пана бяха поставени на улица „Битоля"
край парка в Прослав по желание на жителите, за да
гарантират сигурността на децата.Има нова детска
площадка и фитнес на открито, цялата зона
е осветена.

Майските празници стават запазена марка за района

замислили, е страхотно,
но ще стигне ли само
гърбът на Иван Тотев?
- Вече работим сериозно по въпроса и съм убеден, че ще се справим. В
големите градове зелениДесетилетия
този
квартал е убягвал от
вниманието на предишните управници. А там
живеят над 6 000 жители. Ето защо сме решили да заличим това чувство на подценяване,
което се е налагало в
съзнанието на хората
там, категоричен е районният кмет Димитър
Колев и допълва:
“Работим усилено в
тази посока. Вече сме
вложили над 1 млн. лева
за подобряване на инфраструктурата в Прослав.
Направихме осветление
за над 100 000 лева. С 50
000 лева поправихме
покрива на училището, а
със 7 000 лева стегнахме
читалището.
Ще направим парк от
затворен тип, където
майките да бъдат спокойни за децата си. Там
ще има беседки, пейки,
фитнес, детска площадка, чешма”, казва още
кметът
на
район
“Западен”.

ната е от изключително
значение, защото дава
чист въздух на хората и аз
съм сигурен в подкрепата.
- Кои са тези 3 парка?
- Ще започна с
"Розариума", който ще
облагородим и ще пре-

готов, скоро ще стартираме.
- Останаха още два
парка?
- Вторият е "Акациева
горичка". Той е по-малък само 5 декара. Намира се

между Пещерско шосе и
улица
"Белица".
Проектирали сме там да
има пешеходни алеи, ще
поставим 16 стълба за
ново осветление, фитнес и
детска площадка. И
задължително - чешма!
Третият ще бъде в
Прослав. Мислим и за
четвърти на мястото на
Гарнизонна фурна.
- Кой е най-големият
проект, който е от
значение за "Западен" в
този мандат?
- Това е новият път към
Прослав откъм Коматевско шосе. Той ще свързва
южната част на Пловдив с
Прослав.
- Имате ли проблеми
с детските градини и
яслите?
- Слава Богу, този проблем не съществува, което
говори за управлението на
Пловдив като цяло.
-Как се справяте с
чистотата и озеленяването?
- Хората, които отговарят за тези дейности са
абсолютни професионалисти. Никога не съм имал
проблеми с директорът на
ОП
„Чистота“
Иван
Стоянов,
със
Стоян
Алексиев - директор на
"Градини и паркове",
както и със Спартак
Николов, който е шеф на В
и К. А броят на дървета и
цветята, които сме засадили, не подлежи на коментар – много са!
- Има ли в района
интерес към санирането?
- Напливът е огромен.
Вече 22 блока чакат реда
си. Всеки ден в общината
идват нови заявления.
Тази инициатива - безплатно да се подобрят
условията за живот, е
нещо уникално.
- Вие се прочухте с
майските
културни
тържества.
- Не знам колко сме
станали известни, но
интересът расте много. И
сега на сцената излязоха
стотици деца от детските
градини, ученици, читалища. Всеки показва способностите си на воля. Вече
трета година!

Хората тук могат да спортуват на воля

Хората в "Западен"
наистина имат страхотни условия за
спорт. В района на
Гребната се намира
най-голямата база в
Пловдив, където всеки може да тича на
воля, да играе футбол, волейбол, тенис
на маса и на корт, да
кара колело. Особено
с построяването на
Младежкия спортен
център.
Общината
така е направила графика за спортуване,
че има свободни
часове, в които може
да се упражнява
любимият спорт дори
без пари. А платените
услуги имат почти
символична стойност.
Условията,
които
предлага цялата база,
позволява да се про-

С модерните си спортни съоръжения
„Западен“ е най-доброто място за спортуване.

веждат
различни
състезания,
които
привличат много любители на емоциите. А
в
празничните
и
почивните дни по
алеите на парка около
Гребната човек не
може да се размине
със стотиците детски

колички и хора, които
на чист въздух си
почиват след напрегнатите делнични дни.
А когато бъде открита
Зоологическата градина, Гребната ще
стане още по-привлекателно място за
пловдивчани.
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К

варталът на творческите
индустрии, артистичните хора, пъстрото
настроение и вкусната
храна отново ни представи своя собствен
фестивал – „Капана
фест“! Поредното издание на колоритното
събитие събра хора от
цялата страна за тридневен маратон на забавлението и изкуството.
Нямаше шанс да
бъде скучно. Пловдивчани и гостите на града
едва смогнаха да се
включат във всички
събития , които организаторите бяха подготвили.
Музиката беше движещата сила на събитието. Фестивалът е
доказал своя неподражаем подход в подбора,
съчетанието и изпълнението на музикалната
си селекция. Той за
пореден път доказа
високото ниво на сценичните си изпълнения.
Това гарантира изключителната концертна
програма, която видяха
посетителите на Капана
- румънската desert
stoner
rock
банда
RoadkillSoda, американците от House of Broken
Promises,
както
и
българската хард кор
машина Last Hope.
Държавна
опера
Пловдив представи проекта „Браз Асоциация
при Държавна Опера
Пловдив“.
Тази есен фестивалът беше подготвил
великолепно визуално
пиршество на своите
посетители. Три мултимедийни екрана, разположени в различни
краища на квартала,
предаваха селектирани
филми,
тематични
видеa,
представящи

ЕСЕНЕН САЛОН

„Капана фест“
забавление и изкуство

уличната култура и клипове свързани с дебата
за съдбата на „Ядрото“
в Капана. Състоя се и
презентация и прожекция
на
проекта
"Културен Космос" от
колектив "Кино Космос".
Публиката видя и
две театрални театрални постановки – „Бъди
силен и прости“ на
Диана Кавак и моноспектакъла на Явор
Гигов „Без обувки“.
Базарът този път се
разположи
на
ул.
„Златарска“ и многобройните посетители се

потопиха в атрактивната фестивална атмосфера още от самия вход на
пешеходната
зона,
включиха се в уъркшопи и работилнички.
Не мина и без подхранваща душата доза
изкуство. На творческата улица „Магура“ бяха
изложени скулптори и
акварелни картини.На
„Златарска“ имаше засилено
фотографско
присъствие.
Капана отново спортуваше.В емблематичната скейт-зона начинаещи и напреднали се
изправиха един срещу
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друг в състезания от
различни
стилове.
Осемметровата стена за
катерене
предизвика
онези, които искаха поотгоре
да
огледат
пъстрия пейзаж на
„Капана фест“.
Три вечери, които
събраха Пловдив и
гостите му на едно
място – традиция, която
стана възможна, след
като кварталът на творческите индустрии промени рязко визията си
за рекордно кратко
време – нещо невиждано в новата история на
града.

АФИШ
За първи път: Европейски
писателски срещи в Пловдив 5 дни „Пловдив Джаз Фест“

Мануел Рико Рего /вдясно/ беше гост на Пловдив през октомври

За първи път тази
година в Пловдив стартира едно ново, важно
и престижно международно
събитие
в
областта на литературата. Европейските писателски срещи са инициатива на Недялко
Славов
и
Божана
Апостолова, която се
осъществява с подкрепата на община Пловдив.
„Европейски писателски срещи – Пловдив” е знаковата литературна проява в програмата “Пловдив европейска столица на
културата” и е част от
Есенния салон на изкуствата Пловдив 2016.
Идеята е всяка година
да бъдат привличани

големи
съвременни
европейски писатели и
поети.
Събитието маркира
Пловдив на европейската карта на значимите
литературни
форуми и е логично
следствие от дългогодишната книжовна и
издателска традиция в
града.
Дановата книжовна
традиция е със столетна история, а днес, в
лицето на едни от найголемите
български
издателства „Жанет45”,
„Хермес”
и
„Летера” градът ни е
истинска издателска
столица на България.
Сред
поканените
имена през 2016 годи-

на са изтъкнати творци
като Давид Фоенкинос, Силви Жермен,
Мишел Уелбек, Юз
Алешковски и Мануел
Рико Рего. Тези автори
са носители на едни от
най-високите литературни отличия на
Европа – „Гонкур”,
„Маларме”, „Фемина”,
„Рьонодо”,
„Хуан
Рамон Хименес”.
Вече гостуваха Давид Фоенкинос, Юз
Алешковски и Мануел
Рико Рего.
В програмата за
2017 година ще присъстват имената на
няколко Нобелови лауреати за литература и
други забележителни
майстори на перото.

„Пловдив
Джаз
Фест 2016“ ще бъде
открит официално 1
ноември и ще продължи до 5 ноември в
Дома на културата
„Борис
Христов“.
Преди на голямата
сцена в 20:00 часа да
излязат Хилда Казасян,
Мира
Кацарова,
Белослава и Андрония
Попова-Рони, гостите
ще се насладят на
изпълненията на Петър
Момчев,
Димитър
Карамфилов, Атанас
Попов и Шибил Бенев.
В рамките на събитието от 1 до 5 ноември
посетителите ще могат
да разгледат фотографиите
на
Павел
Червенков и Диляна
Флорентин.
В пловдивския джаз
фест се организира от
„Блу Ем“ със съдействието на Общинска
Фондация „Пловдив
2019“
и
Община
Пловдив, и ще срещне
публиката с новите
албуми на Zuco 103,
Ричард Бона, както и с
първия общ проект на
Майк Стърн и Дейв
Уекъл. Освен различните нюанси и ритми
на латино джаза, който
е основен акцент във
фестивала тази година,
в централната вечер на
събитието ще чуем и
Георги Корназов с един
от най-добрите евро-

пейски джаз вокалисти
- Давид Линкс, а след
тях на сцената ще се
качат
и
Камелия
Тодорова
с
Ангел
Заберски-син.
Другите музикални
събития от програмата
на Пловдив Джаз Фест
ще се случат в Bee Bop
Café, където всяка
вечер след 22:00 ще

има концерти и джем
сешъни.
На 4 ноември, след
концерта на Ричард
Бона,
ще
звучат
Minimum Квартет и
Лили Илиева, а в
последната
вечер
фестивалът
ще
посрещне новия проект
на
Николай
Карагеоргиев.

