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Здравейте!
Аз съм кметът на
Пловдив и това е огромна чест за мен. Заедно сме четвърта година и не спирам да ви
се възхищавам.
Заради ентусиазма
ви да развиваме нашия
град.
Заради дързостта
ви, с която станахме
културната столица
на Европа.
Заради таланта ви
да бъдем посочени като най-добрата бизнес
дестинация.
Заради умението ви
Пловдив да става все
по-зелен, все по-цветен, все по-красив.
Градът се променя,
това е видимо. Горд
съм заедно с вас!
Когато преди дни
Съветът на министрите на Европа официално ни посочи за културна столица, имах
чувството, че вие,
гражданите на Пловдив, държите по едно
късче от възторга си и
го размахвате в центъра на Европа. Аз бях
там и видях това. И
вие бяхте там.
Идва време за отчет. Ще го направя с
онова вдъхновение, което почерпих от вас.
Защото виждам какво
сме направили и какво
искаме да направим.
Инж. Иван ТОТЕВ

Жп проект събира
Пловдив и София
С влак до столицата
за 45 минути

2019 балона оцветиха
небето над Пловдив по
повод обявяването на
града за Европейска
столица на културата.
Хиляди пловдивчани
присъстваха на
тържествата в центъра
на града.

Нов мост над реката
с две линии
дейният проект за разширяването
на на жп възел Пловдив е готов И
огромен успех за общината след две го-

Общ изглед на
жп възел Пловдив
Сценарий за развитие 2

дини активна работа.Това е последната
част от реконструкцията на линиите, които трябва да осигурят връзка от Пловдив
до Истанбул, както до сръбската граница
и София. Проектът ще позволи от София до
Пловдив да се пътува с влак за 45 минути и
дава шанс за пълна интегрираност между
двата града.
Възможностите на Пловдив нарастват
многократно от тази свързаност със столицата. Общината и НКЖИ ще представят проекта през август. Първата копка е предвидена за
2017 година, а краят на строежа - през 202021 година. Проектът се реализира в зоната
между Скутаре, Крумово, гара Филипово и
Централна гара и предвижда рехабилитация
на линиите. С разширяването на жп възела
два чисто общински проекта също ще се изпълняват по оперативна програма „Транспорт“ - преминаването на бул. „Васил Априлов“ под Централна гара и премахването на
Бетонния мост.
В момента се работи по обосновката на
анализите, които трябва да бъдат представени пред Европейската комисия - за повдигане на линията от Централна гара до Филипово. Повдигнатото трасе е дълго 1200 метра и
включва нов жп мост над Марица с две линии. Проектът ще гарантира отпушването на
трите жп прелеза - на „Пещерско шосе“,
„Свобода“ и „6 септември“. Под жп линиите
ще се изградят паркинги.
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Пиянството на един град
рад на кръстопът, с
хилядолетна истоГ
рия. Доскоро определян
като културната столица
на България, но само преди броени дни, в сърцето
на Европа, градът на тепетата бе официално обявен
за културна столица на
Стария континент за 2019
година. Съвременникът на
Троя и Микена е амбициран да покаже на света, че
неговото сърце не е спирало да тупти, че древната
история и дух се съчетават
с модерната визия за култура и изкуство.
2019 балона литнаха
над Пловдив, за да приобщят хиляди към победата
на града и признанието,
което го задължава да се
преобрази в следващите
четири години. „Каузата

Европейска столица на
културата обедини целия
град. Днес сме всички заедно и ни предстои голямо приключение. Пловдив
ще се промени с култура.
Пловдив ще представи
България пред света“,
обърна се градоначалникът към пловдивчани по
време на общоградското
тържество. С изпълнението на „Ода на радостта“ от
Хора на момчетата полетяха и балоните.
Хиляди се включиха в
събитието, с което ознаменувахме може би най-голямата победа за Пловдив
в последните три десетилетия. Във всички райони
на града бяха организирани празненства с участието на стотици деца, които
показаха таланта си, а

Цар-Симеоновата стана
артпространство на открито с безбройните работилнички и ателиета.
Под
300-метровото
ефектно покритие на Главната преминаха усмихнати
хора, които се поздравяваха едни други за изключителния успех. В двора на
Градската художествена
галерия е разположено
специално платно, което
ще бъде подновявано всеки месец. Всеки пловдивчанин или гост на града
може да изобрази в цветове своя история, да сподели в рисунка чувство или
впечатление, да остави художествено послание като
частица от себе си и от
своя свят. В края на годината галерията ще организира изложба.

Капана - лабиринт на изкуствата
Капана се превръща в
сцена открито за три дни,
където ще се слеят музика и
танци, кино и литература,
базар на занаяти и бирфест.
Централния квартал ще се
превърне в лабиринт на изкуствата от 29 май до 1 юни
и ще постави Пловдив до
културни и екзотични центрове като Барселона, Лисабон и Истанбул. Откриването на фестивала ще даде
проектът „Българи“ с участието на Янка Рупкина.Нейният мистичен глас ще се
слее с хип-хоп бийтове.
След нея ще се появят момчетата
от
Acoustic
Corporation, които ще обработят етноритмите във
фънк и браз. Български музиканти ще се грижат за
настроението на публиката
с авторска музика в две теми: „Вечер на духовете“ и
„Фънки соул джаз безобразие“. Капана не само ще
звучи, но и ще твори.Освен
върху платна, ще се рисува
върху обувки и хладилници.
Най-добрите улични художници в страната Nasimo и Stern, имат зада-

чата да запазят духа на
квартала със своето изкуство. Брейк денсингът като
танц е произлязъл от улицата, затова идеално се вписва
в цялостната концепция на
събитието, което ще бъде
озвучавано от грамофони.
Ще има и латино. Скейтът и
ролерите се вписват в спортната програма на феста.
Ще има и изграден мултимедиен кът, в който ще се
прожектират култови видеа
и филми от бранша: „Зараждането на скейт културата by VANS“. Специално
за форума на открито пристига откривателят на легендарното Балканче“ - Петър
Петров. Той ще представи

новия си модел 2015 Базар
на грамофонни плочи, базар
на книгата, велобазар, биопазар и Т-шърт фест са
включени още в програмата. На бирфеста пловдивчани и гостите на града ще
могат да опитат българска
крафт бира.
Капана, освен да се забавлява, и помага. Социалната кауза на събитието е за
хората с редки болести. В
специални благотворителни шатри всеки може да остави по нещо за продажба,
както и да откупи вече оставени неща. За Деня на детето ще има програма с многобройни творчески дейности за най-малките.

10 000 зрители на „Оpera open“
10 000 зрители се очаква да посетят събитията от
тазгодишното издание на
фестивала „Opera open“,
който стартира на 19 юни
на Античния театър. Второто издание на форума
ще предложи на любителите на оперното изкуство
имена от световните сцени и премиера на операта
„Кармен“.
Фестивалът продължа-

ва традицията на Вердиевия фестивал, като платформата се отваря към
други композитори и музикално-сценични жанрове.
„Фестивалът се превърна в най-големия оперен форум в страната. С
все повече частни спонсори. От миналата година
продаваме пакети на туроператорите за фестива-

ла. Моите очаквания са
той да е сред гвоздеите и
в следващите пет години и
да привлича публика в
града. Пловдивската опера показа как се правят
премиери и как се пълнят
салони. Показа, че може
да има съвременен мениджмънт и за една година
удвои публиката си“, казва зам.-кметът по култура
Стефан Стоянов.
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Чувам звука на моя град
Виртуозът Николай Маринов
ко на четиринадеА
сетгодишна възраст си обладан от музика-

Общината и Българската аутсорсинг асоциация
подписаха меморандум за партньорство

Единственият работещ
IT клъстер е в Пловдив
Стефан Бумов,
председател на Българската
аутсорсинг асоциация
Взаимоотношенията
между компаниите в IT индустрията и община Пловдив, в лицето на кметската
управа и университетската
общност, се развиват във
вярната посока. Секторът
отваря нови работни места,
които са за висококвалифицирани специалисти. 5000
са разкритите работни места за последните три години. В момента са в ход и
няколко проекта за офис
сгради в Пловдив на аутсорсинг компании.
Меморандумът, който
подписахме за партньорство с община Пловдив, отваря следваща фаза на контакт между бизнеса и общината. Възнамеряваме да
разработим пакет от мерки
и стъпки, които да представят възможностите на града и региона пред потенциални нови инвеститори или
компаниите, които вече работят на територията на
града.
Посоката е ясна - трябва да подготвяме специалисти за средно управленски функции. Ще се радвам
пилотният проект да бъде
реализиран в Пловдив. Потенциалът на Пловдив е
много голям. Тенденцията
е ясна. Не трябва да се изпуска втората вълна на
развитие на тази индуст-

рия. Но има и една трета,
различна вълна - привличане на висококвалифицирани специалисти от чужбина, които допълнително ще
раздвижат града. Става
въпрос за граждани на
страни в ЕС и извън общността, въпреки че при вторите има правни ограничения.
Единственият работещ
клъстер в IT сектора е в
Пловдив. IT индустрията е
един от начините за развитие на регионите. Тя не е
експортно ориентирана, не
е нужно всички хора да работят на едно място. IT
специалистът може да започне работа веднага, ако
тя е интересна за него. Независимо в коя точка на
света.
Компаниите от този
сектор работим с международни клиенти. Трябва да
се възползваме от факта,
че сме членове на ЕС и че
сме сравнително близки до
някои пазари, които нямат
възможност лесно да продават своята работна ръка,
какъвто е примерът с Украйна.
Предвиждаме голяма
среща на компаниите в IT
индустрията на 10 септември. Първата беше сред
най-успешните провеждани
в България с над 200 участници и 100 компании.

та до такава степен, че да
я предпочетеш пред безметежността на детството,
дава основание да се подозира, че за мен тя се е превърнала в култово занимание. Ученик съм в VII клас
на Национално училище за
музикално и танцово изкуство „Добрин Петков“ в
Пловдив от класа по пиано
на Светлана Косева.
Твърди се, че прави
впечатление способността
ми да генерирам удивително трудолюбие над пианото, така съм се научил
да гледам и на моя роден
град - с клавирен взор, защото най-добре чувам
стъпките на хората - забързани, тревожни, устремени. Само така, струва
ми се, се постига неповторимост на звука, като че ли
вадиш вода от кладенец, а
си непрестанно жаден.
За годините на своето
още незавършено основно
образование съм завоювал около тридесетина
призови международни
музикални награди в Париж, Торино, Болоня, Милано, Рим, Гърция, Румъния, Турция, Сърбия, Македония, България и САЩ,
както и много майсторски
класове, под ръководство-

време, Пловдив е намерил
своето културно сърце.
Когато синът на Кольо
Карамфилов - Росен, приемаше признанието към баща му
като почетен граждананин
посмърртно , и той каза: Да,
баща ми трябваше по-рано
да получи тази награда, защото отдавна разнася културния Пловдив по света.
Росен сякаш казваше, че градът ни отдавна е културна
столица, но сега всички ЗАЕДНО усещаме това.
Всички в залата усещаха
това. Усещаха вибрациите,

ва.
Изнасял съм множество
солови концерти в България, Париж, Брюксел и
Турция. Бил съм солист на
Софийска филхармония,
Врачанска филхармония,
оркестъра на Старозагорската опера, а вече и на симфоничния оркестър на Барласина, Италия. Смятам, че
съм се родил и живея в найкрасивия град в Европа моят роден Пловдив.

Така, както е невъзможно да забраним на диаманта да блести, така не можем да не притаим дъх
пред хубостта и магията на
нашия град. Но където и да
съм, каквото и да правя, аз
ще се стремя да утвърдя
себе си с големите надежди
на най-младата генерация
пианисти, започнали професионалния си път от
древния и дълговечен
Пловдив!

НАГРАДИТЕ „ПЛОВДИВ“

Вибрации, вибрации, вибрации
На тазгодишните награди
„Пловдив“ се случи нещо поразлично. Всички зрители в
залата усетиха вибрации, а и
участниците в шоуто на сцената потвърдиха за по-особената тръпка. Когато кметът Иван Тотев отличаваше
музиканта Атанас Славчев
като почетен гражданин на
Пловдив, всичко стана ясно.
Пианистът, обиколил световните сцени и разнасял
славата на града, намери отговора - да, тук всички говорят за вибрации, които усетих и аз. Така е от известно

то на световноизвестни
музиканти като Елена Ашкенази, Иври Гитлиз, Максим Венгеров, Миша
Майски, Итамар Голан във
фестивалните майсторски
класове „Musica Mundi“ в
Белгия и „ Youth classicс“ в
Швейцария, както и при
именити преподаватели пианисти от българската
школа като акад. Атанас
Куртев, проф. Виктор Чучков, проф. Милена Молло-

родени от едно изключително признание за града, който
с новото си културно сърце
иска да е съвсем нов град
през 2019 година. Започва
едно пътешествие и наградите „Пловдив“ се оказаха първата спирка - току-що в
Брюксел нашата делегация
беше чула „Да, ЗАЕДНО
сте!“
„Всички тук говорят за
вибрации, за по-особено настроение, така е, но това идва
след сериозна работа през
последните три години на
много хора, на много екипи,

Всички участници се събраха заедно на сцената
в края на красивото шоуто

след сблъсък на много идеи.
И в крайна сметка да се окажем във водовъртежа на европейската и световна култура. Това е пътят, вървим уве-

рено по него, каза в поздрава
си към наградените кметът
Иван Тотев.
Самите номинирани и
наградени имаха усещането,

че точно пред тях Съветът на
министрите на ЕС взима съдбоносното решение за града.
Това е незабравим миг и за
наградите „Пловдив“.

ПРИЗЬОРИ ЗА ПОСТИЖЕНИЯ ПРЕЗ 2014 Г.
МУЗИКА - маестро Диан Чобанов за диригентство на „Кармина Бурана“
ЖУРНАЛИСТИКА - Парашкева Недева за публикации, разкриващи престъпни схеми
ТЕАТЪР - Радина Думанян за ролята на матилда в „Чиста къща“
ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО - Ели Станчева за юбилейна изложба
ФОТОГРАФИЯ И ОПЕРАТОРСКО МАЙСТОРСТВО - Тодор Васев за цялостна дейност
ЛИТЕРАТУРА - Йордан Велчев за трилогията „Балканският човек“
ХУДОЖЕСТВЕН ПРЕВОД - Здравка Петрова за превод от руски на „Герой на нашето време“
ИЗКУСТВО, ПРЕДНАЗНАЧЕНО ЗА ДЕЦА - студио „I Creative“ за сайта на кукления театър
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Пловдив вече е
Кметът инж. Иван Тотев
определя
изтичащия
мандат като много успешен. Според него заслугата на екипа му е, че
успява да спре пропадането на града и да върне
- Г-н Тотев, какво
виждате в Пловдив след
4 години управление?
- Определям мандата
като много успешен. Ако
говорим в исторически
план - обърнахме тренда.
Преди четири години бяхме затънали, завлечени от
вихъра на една низходяща
спирала. Виждахме се в
класации за най-мръсен
град с лош въздух, за неактивен бизнес, лоши, лоши класации. Това беше
тенденция от последните
7-8 години. Трудно, много
трудно я обърнахме. Успяхме да върнем имиджа
на Пловдив. Върнахме
уважението към града.
Пловдивчани вече се гордеят с това, което направихме заедно. Много висока е базата, от която се
тръгва към следващия
мандат. Капацитетът на
администрацията, проект-

авторитета му. Град, пълен с живот. Всички световни медии говорят за
Пловдив с уважение,
казва кметът. Той е убеден, че този екип трябва
да продължи напред, за-

ната готовност, подкрепата на важни за Пловдив
идеи дават възможност за
още един добър мандат.
- Знаете ли какво мислят пловдивчани и какво
е самочувствието им ?
- Пловдивчани, като
всички хора, се влияят от
мнението на външни фактори. Ако външните индикатори не са добри, то самочувствието също е ниско. Но как да се чувстват
пловдивчани, като през тези четири години отзивите
за техния град ги четем
всеки ден. Във фокуса сме
на всички световни медии
с прекрасни новини - от
„Ню Йорк Таймс“, през
„Гардиън“, “Дейли Телеграф“. Това е външен поглед на хора, които следят
развитието на Пловдив.
Този поглед е много ценен
за нас като администрация,

щото проектната готовност, която има общината, капацитетът на администрацията и новият облик на Пловдив са
гаранция за още един
успешен мандат.

но и за жителите на града.
В класациите също обърнахме посоката - най-красив град, най-арт град,
най-социален град за 2014
година, най-добър бизнес
град тази година, културна
столица на Европа. Това е
състезание между градовете, Пловдив не само започна да е в челото на класациите, но и печели първи
места.
- Стана ли Пловдив
по-добро място за живот?
- Последните четири
години, особено последните две, се вижда, че икономическата активност на
Пловдив е много над средното равнище за страната.
Създадодохме условия за
силна инвестиционна среда, което ни направи град
с най-много преки чуждестранни инвестиции за
2014 година. Водим по но-

вооткрити предприятия
през последните три години. В момента се строят
три големи завода. Направихме така, че градът е
привлекателен за много
бизнеси, които не са съществували до този момент тук. Прекрасно място за инвестиции в IT индустрията - 5000 заети в
този бранш. Това позволи
младите хора да останат в
града със заплати над
средните за страната. Хвалим се, че сме университетски град. Но какво от
това, ако не създадем условия да има смисъл, че
сме университетски град.
Това и направихме. Имаме 43 000 студенти, но
ако нямаме последваща
инфраструктура, в която
тези студенти да останат
да живеят, да са доволни,
да раждат децата си тук,
няма смисъл от университети.

Мандатът през 2012 година

Безпрецедентни ремонти на пътна инфраструктура. Реконструирани бяха над един милион квадратни метра улици, а инвестициите
надхвърлиха 11 милиона лева. Асфалтиране с
подобни обеми не бе осъществявано през
последните 20 години.

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 42 милиона лева.

Разсечен бе „Гордиевият възел“ на проблемната концесия със спирките на масовия градски транспорт. Започна изграждането на 314 модерни
заслона, а от началото на 2013 г. за първи път общината получава предвидената в договора концесионна вноска в размерна 71 хил. евро годишно.

Беше приет Генерален план за организация
на движението на Пловдив. Този важен за града стратегически документ дава възможност
за подобряване организацията и безопасността на движение. Нормативният акт е предпоставка за синхронизация и подобряване на организацията на движението в Пловдив и облекчаване на трафика в града.

Съгласно подписан през януари 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“. Той бе финализиран в края
на 2014 г.

Иван Тотев преряза лентата на обновения Четвъртък пазар. Стойността на обекта бе 1 940 000
лв. с ДДС.
Модерното тържище предоставя най-добрите условия и за търговците, и за клиентите. Пазарът е на три нива, с търговски обекти, 145 маси,
подземен паркинг с 55 места и е достъпен за хора с увреждания.

различен град
Общината се превърна в
един медиатор между бизнеса и университетите, работещите, младите хора. И
затова не е случайно, че
Пловдив е втори по ръст на
населението. Ние трайно
увеличаваме населението.
Последната статистика сочи, че София нараства с 6000
души годишно, Пловдив е
втори - с 526, Варна е на трето място със 120. Това показва, че градът е добро място за живеене с всички компоненти, които формират
една добра среда - щастие,
култура, възможности за работа, детето ти е в модерна
детска градина.
- Говорите за летящ
старт. Какво трябва да се
случи нататък?
- Летвата е поставена
високо, тръгваме от висока
основа. Ще работим по няколко основни проекта. Решаваме транспортния проблем. Пловдив е с размери от
100 кв. км, център на три
общини - тук са администрациите и на Родопи, и на
Марица. Така Пловдив обслужва 430 000 души. Още
30 000 работят тук, а живеят на половин час път от
града - това е половин ми-
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лион население. Това изисква нови паркоместа, изисква нова култура на водачите. Това заляга в политиката
за следващия мандат. Това
означава надграждане на
транспортния проект за

Пловдив, увеличаване на велоалеите. Завишаваме броя
на интелигентните кръстовища. Сега изграждаме 42,
в следващия мандат поне
още 20. Така ще обхванем
всички значими кръстовища

в града. Подобряване на обществения транспорт с повишаване качеството на автобусите. Нямаме жалби за
градския транспорт - модерни спирки и модерни автобуси. Жалбите са за лошо

отношение към пътниците
от шофьорите. С въвеждането на електронното таксуване ще поевтиним услугата. Това е част от стратегията срещу автомобилите.
Трафикът ще е една от целите в следващия мандат.
Огромна работа се върши за разширяването на
Пловдив в южна посока. Работим по изграждането на
южен обходен колектор следващата година този
проект ще бъде готов, а заедно с това и благоустрояването на кварталите „Беломорски“, „Остромила“,
„Терзиите“.
Развива се и вторичен
градски център. Вече имаме
основата за това - решението за военните имоти.
Продължаваме
със
спортните обекти. За масовият спорт - над 50 площадки на открито. Училищата
ще бъдат във фокуса. Този
мандат завършваме с градините - само една-две са останали несанирани.
Два много важни проекта - за рекаМарица и площад „Централен“. До 2016а ще имаме техническите
проекти. Това е нещо уникално - колко години сме чакали социализирането на
коритото на Марица? Една
година само сме обследвали
реката.
Увеличава се броят на
туристите, които посещават
града. Четири години бележим ръст - от 300 000 на

600 000 посещения на година, това е двойно повече. До
2019 година, когато сме
културна столица на Европа
- три милиона посетители.
- Защо казвате, че
Пловдив е различен град?
- Защото го изпълнихме
с живот. Накарахме хора,
които отдавна не са стъпвали тук, да го направят. Въпреки сериозната работа по
инфраструктурата, почистването - огромни успехи в
почистването, опазването
на зелената система, това
не стана за сметка на духа
на Пловдив. Не беше за
сметка на Стария град, на
културните събития. И ако
ме питате откъде толкова
пари, ще ви кажа - парите
са същите като преди четири години. Но имаме друга
визия, друга концепция. Това е екипността, това е знанието. Освен това имаме
една различна администрация. Хората са мотивирани.
Те отделят от личното си
време за обществени проекти. Служители работят до
10-11 часа вечерта. Те с желание работят за Пловдив и
се радват на резултатите,
които постигат. Имаме една мотивирана администрация, пълна с капацитет.
Имаме десетки говорещи
английски в общината - никога не било. Попълнихме
състава с много млади и
знаещи хора. Това даде отражение на качеството.
Затова Пловдив е различен
град.

Мандатът през 2012 година

Започна строежът на ново крило на ОДЗ
„Космонавт“.
За целта бяха отделени 550 000 лева от общинския бюджет. Обектът бе открит на
23.10.2013 г.

В район „Централен“ бе открит новият филиал „Вълшебство“ на ЦДГ „Перуника“. Само
за 3 месеца бе завършено строителството на
градината, за което четирите години на предишния мандат не стигнаха.

Даден бе ход на 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.

Беше направена първа копка на нови детски ясли в район „Тракия“. Детското заведение е за 8 групи с около 170 деца, с разгъната застроена площ от 2916,56 кв. метра и построено върху терен от 6763 кв. метра.

За първи път от 30 години Община Пловдив
финансира нови археологически разкопки. Започна работа на Античния форум и Западните
пропилеи.

Античен театър - проект „Красива България“
2012 г. Община Пловдив спечели проект по
„Красива България“ за изпълнение на строително-ремонтни работи на територията на „Античен театър“.
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„Руски“ става модерен булевард
със стоянки за велосипеди

Още тази година
започва
реконструкцията на три
възлови пътни артерии в
града, които
пловдивчани отдавна
искат да видят като
модерни съоръжения

азбитият
булевард
Р
„Руски“ ще стане напълно нов и модерен след
реконструкцията,
която
трябва да започне тази година. Ще бъдат ремонтирани
и двете платна, като те ще се
затварят поетапно - първо
северното, а после южното.
В предварително представените идейни проекти бяха разработени пет вариантни решения за реконструкцията, като в крайна сметка
беше избран вариант, в който се запазват сегашните габарити на булеварда.
Предвижда се подмяна на
пътната конструкция, бордюри и тротоари. Средната
разделителна тротоарна ивица, зелените площи и дървета се запазват, като новото е,
че тротоарната ивица се разширява и се комбинира с велоалея с обща ширина от 3,5
метра.
За велосипедите са предвидени стоянки на удобни
места.

Велоалея и на
„Коматевско шосе“
Ремонтът на „Коматевско шосе“ включва и изграждането на велоалея, с която общата дължина на велоалеите в града става впечатляваща. Това е и една от основните задачи на общинската администрация в този
мандат. Реконструкцията и разширение на бул. „Коматевско шосе“ е от ул. „Александър Стамболийски“
до входа на Коматево. Разработката обхваща два етапа - основен ремонт в рамките на съществуващия габарит през първия и разширение през втория. Проектът включва изграждането на улични и тротоарни настилки, обособяване на велосипедна алея, отводняване,
улично осветление, паркоустрояване и благоустрояване, безопасност на движението.

Кръгово на „В. Априлов“ и „6 септември“
За реконструкцията на
невралгичния булевард
„Васил Априлов“ е предложен и вариант с кръгово
кръстовище с „6 септември“. Това може да се случи
във втория етап от обновяването на булеварда.
Първият предвижда ремонт от колелото на Централна гара до Пещерско

шосе и ще започне тази
година. В този участък е
възможно разширение само с два метра на пътното
платно поради наситеното
застрояване. Ще има по
две ленти в посока без
средна разделителна ивица.
От „Пещерско шосе“
до „6 септември“ са пред-

видени 2 улични платна с
по 3 ленти от 3,50 м. и голяма средна разделителна
ивица, като продължение
на вече изградения в северна посока булевард. Ако
кръстовището с „6 септември“ е със светофарна
уредба, предвидена е самостоятелна лента за дясно завиване към Централна

гара. На всички възможни
места в участъка с трилентови платна са предвидени
и паркоместа.
Проектът предвижда да
се запазят ценните дървесни видове и дава достатъчно място за тротоарите и
велоалеята. Автобусните
спирки вероятно ще бъдат
в специални джобове.
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Зоологическата градина бижуто край канала
стинско бижу ще е
новата зоологиИ
ческа градина, която се
изгражда на мястото на
старата, но нараства от 9
на 40 декара площ. Това
ще е най-модерният парк
за животни в България.
Първият етап от строителството трябва да
приключи през септември, когато зоокътът вече
ще приема посетители.
Той отговаря на всички
европейски стандарти за

големина на клетките и
съвременни условия за
отглеждане на животни.
Според одобрения проект
ще има 22 хабитата с различни животни, с условия,
близки до природата, които не създават препятствия между посетителите и
животните, а позволяват
близък контакт. Над 30
вида животни ще се радват на небивал комфорт.
Досегашните 80 кв. м
за мечките се увеличават

до 3000 с изкуствено езеро. Вълците ще се ширят
на 900 кв. Към старите
обитатели, които са преместени в други зоокътове из страната, ще се присъединят розово фламинго, бизони, азиатски видри, камили, бронзова пуйка, патагонска мара, камили, носати мечета, сурикати, оцеолоти и много
други. Атракцията ще е
приключенски тунел, който ще отвежда до средата

на хабитата. Екологични
детски площадки и кафенета също са част от проекта.
Предвидена е и зала за
прожекции. Това е един от
важните проекти в този
мандат и се радвам, че
пловдивчани най-после
ще видят една модерна
зоологическа градина, коментира кметът Иван Тотев.
Стойността на проекта
е 4 милиона лева.

Голямата Базилика става
магнит за туристите
с уникални мозайки
и панорамен покрив
Започва възстановяването на Голямата раннохристиянска базилика на бул. „Мария Луиза“ пред Католическата катедрала. Общината вече е инвестирала половин милион лева за откупуването на 1,5 дка земя до Базиликата и ще участва в проекта с облагородяването на
градската среда. За реставрацията на обекта фондация
„Америка за България“ ще осигури 4 900 000 лева.
Епископската базилика е най-голямата на Балканския полуостров. Тя е трикорабна, построена е през V-VI
век и е с размери 86 метра дължина и 39 метра ширина,
с около 2000 квадратни метра уникални мозайки и над
70 медальона с изобразени птици - символ на душите на
новопокръстените християни. Проектът предвижда изграждане на защитно покритие на две нива с панорамен
покрив. Туристите ще разглеждат уникалните мозайки,
без да имат пряк достъп до тях. Предвижда се и 3D визуализация на цялата Базилика. Очаква се работата по
обекта да продължи до 2017 година.
По експонирането и консервацията на Голямата ранно-християнска базилика ще работят Елена Кисякова,
която е проучвала обекта, както и Елена Кантарева, която работи по Малката базилика.

Разкошна база за младежите в риск
Eдин от големите проекти на община Пловдив в този мандат е изграждането на
Младежки център по програмата „Деца и младежи в
риск“. Строителството започна в началота на годината и ще продължи до април
2016 г. Стойността на проекта е 1 357 593 евро, осигурени по Финансов механизъм
на Европейското икономическо пространство. Обектът е в съседство с Гребния
канал и стадион „Пловдив“.
Центърът ще предоставя
услуги на младежи в риск
или неравностойно положение. В него ще се организират информационни кампании по проблемите им, участие в доброволчески инициативи, създаване на програми за реинтеграция на отпадащите от училище, участие
в неформални обучения гражданско образование, изграждане на социални уме-

ния, младежко лидерство,
свободен достъп до интернет
и медийно базирани платформи.
На първия етаж в триетажната сграда ще има 6
съблекални и медицински
кабинет, на втория - библиотечен център с интернет
клуб, заседателна и семинарни зали, а на третия - стаи за
подслон на 35 младежи. Паркингът ще разполага с 47
места. Проектът се осъществява с подкрепата на Фондация „Национален алианс за
работа с доброволци“ в

Пловдив и с партньорството
на норвежкия изследователски институт Agderforskning
AS.
„Това е значимо събитие
за Пловдив, което е насочено
към младите и спорта. Община Пловдив няма да спре
проекта до изпълнението му
в рамките на Европейския
финансов механизъм, а ще
инвестира на втори етап
средства в изграждането на
изцяло нова спортна база на
открито, която ще се ползва
свободно от всички пловдивчани“, съобщи кметът на

Пловдив инж. Иван Тотев
Ще бъдат изградени 3 игрища за футбол на малки врати, две за за баскетбол, комбинирано игрище за волейбол и тенис на корт, 4 маси за
пинг понг, 2 площадки за
фитнес на открито, тартанова писта за бягане и трибуни
за зрителите. Това предвижда вторият етап от проекта,
който ще струва 1 780 000
лева, осигурени от общинския бюджет.
Спортните обекти са разположени на 8000 кв. метра.
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Вълшебна приказка!
ълшебна приказка!
Така пловдивчаните
В
с памет, а и по-младите,
коментират гледките в обновената Цар-Симеонова
градина. Новата визия я
доближава към вида й от
1936 година, откогато има
запазени планове, но и освежена с модерни технологии. Голямата атракция са
уникалните за страната
Пеещи фонтани. Възстановени са всички водни
площи в парка с изградени
пречиствателни съоръжения.

Възстановеният на централната алея павилион по
образец от 1892 г., както и
модерните детски площадки, се радват всекидневно на огромен брой посетители. От началото на
мандата правим така, че
Пловдив да предлага все
повече атракции на по-голям периметър, което да
задържи за по-дълго туристите в нашия град, посочи кметът Иван Тотев.
Реновирането и модернизирането на Цар Симеоновата градина се извършат в

рамките на проекта „Изграждане на зелена и достъпна градска среда в град
Пловдив“. Той се изпълнява по Оперативна програма „Регионално развитие“.
Цар-Симеоновата градина
е паметник на градинското
и парково изкуство, който
се е доближил до автентичния си образ във възможните граници. Възродени са стари и внесени нови функции социална активност в градска паркова
среда.
Виенският павилион

отправя към духа на Първото българско изложение
от 1892 г. Нов живот ще
има и езерото с рибките,
което е със съвременна
хидроизолационна система.
Детските площадки са
изцяло реконструирани.
Ще бъдат изградени амфитеатър с 80 места и детска
сцена.
Проектът предвижда и
създаване на зона „Експозиция 20 век“ в югозападната част на парка - близо
до езерото с фонтаните.
Снимка Стоян Стоянов

Деметра бликна
след 50 години
Фонтанът с богинята
Деметра - шедьовърът в
Цар-Симеоновата градина, бликна в оригиналния
вид. Това не беше се
случвало 50 години. Статуята на Арнолдо Дзоки
се завърна на мястото си
след основна реставрация.
През годините елементи
от фонтана бяха откраднати или унищожени. Сега той е на мястото си в
оригиналния вид от 1892
година.
Реставрацията беше
извършена от „Реставрация“ АД с участието на
Димитър Райчев, който
предостави архивни сним-

ки за изгледа и ориентацията на фонтана преди
113 години. Деметра отново е на мястото си на
възстановения оригинален централен вход на
парка и веднага стана
притегателно място за
пловдивчани, които се
любуват на разкошното
място около фонтана, осеяно с цветя и пейки.
„Ако не беше проектът за зелена градска среда и неговата реализация,
Пловдив никога нямаше
да види фонтана „Деметра“ отново в истинския му
вид“, коментира кметът
Иван Тотев.

6 225 кв. м вода в
Пловдивчани пазят завета на Фердинанд
сърцето на градината

Водната площ на езерото е 6 225 кв.м, периметърът му - 327 линейни
метра. Работният воден
обем е 4 200 куб. м, а
средната дълбочина - 0,75
м. Общата застроена
площ е 302 кв. м, като в
нея влизат остров-беседка, сух фонтан, мсот и
градинска чешма.
Конструкцията на езерото е монолитна стоманобетонова, състояща се
от дъно и стени. Върху
подложен бетон е изпълнена хидроизолация и
стоманобетонова конст-

рукция, армирана с двойна мрежа. В настилката на
дънота са монтирани технологични проводи - електро и ВиК.
Водовземането е посредством универсална водовземна скоба. Непосредствено след водовземането е обособена водомерна шахта. За захранването на градинската чешма и санитарния възел на
кота -1,90 в техническите
помещения във вътрешността на езерото е изпълнен нов водопровод с
полиетиленови тръби.

Най-голямата градина
в Пловдив е създадена
през 1892 г. по повод Първото българско земеделско-промишлено изложение, което се провежда в
нея от 15 август до 30 октомври същата година.
Неин създател е швейцарският градинар Люсиен
Шевалас. Няколко дни
след края на изложението
българският княз Фердинанд издава указ, с който
подарява градината на
пловдивчани с две условия
- тя да носи името на великия български владетел
Симеон I , както и те да се
грижат за нея.
Още от създаването на
градината една от най- известните атракции в нея е
Голямото езеро. То е създадено в западния край на
градината, където са се
стичали водите от пловдивските хълмове Сахат
тепе и Бунарджика. Така
се е запълвало с естествен
воден приток.
По време на Изложението през 1892 г. в езерото
е плавало корабчето „Ангел Кънчев“.
През следващите години езерото винаги е било
атракция за пловдивчани и
техните гости. Имало е и

времена като края на Първата световна война, когато езерото е пресушено,
засипано с пръст, защото
общината не е имала средства да го поддържа.
Но няколко години покъсно, в средата на 20-те
години, езерото е възстановено и предоставено на
пловдивския клон на Български морски сговор. Тук
започва развитието на
гребните спортове в Пловдив. През зимните месеци
замръзналото езеро служи
за развитие на кънки
спорта и хокея на лед.

От трийсетте до осемдесетте години на ХХ век
езерото е любимо място
за развлечение с лодките и
заведението в западната
му част. В началото на 80те години се появяват и
първите пеещи фонтани.
Но решението с бетонирането на дъното на езерото
се оказва неудачно и дълги години беше пресушено.
Днес - 123 години след
създаването на тази градина, можем с гордост да
кажем, че тя винаги е била не само любимо място

за пловдивчани, но е служила и в най-тежките моменти на града. Така при
голямото земетресение
през 1928 г. тук на палатки
намират спасение от земните трусове хиляди пловдивчани, а местният общински съвет провежда
своите заседания на това
място.
Сега пловдивчани могат с гордост на кажат, че
изпълняват поетия пред
българската държава ангажимент - да се грижат за
градината и тя да бъде
привлекателно място.

