Още
1000 места
за децата

Имахме воля,
борихме се
и успяхме Пловдив
се развива!
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Президентът:
Пловдив се
превърна
в индустриален
център
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В кварталите все
по-подредено
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Градини никнат като гъби места за всички деца
Здравейте!

откриването на детска градина "Мир" в
район
"Западен"
приключва един изключително успешен мандат за
Община Пловдив - решен е
проблемът с недостига
места в градините и яслите.
Жителите на "Западен"
се раздват на най-модерната градина в града на място, където преди година
имаше гола поляна. "Вяр-

С

вахте в нас и ние вярвахме
във вас. Затова сега имате
тази уникална детска градина", каза кметът Иван
Тотев при откриването на
"Мир". "Вие, майките и децата от района, я поискахте и ето - имате я", обърна
се кметът към доволните
жители на "Западен".
Започна и строителството на градина от супер
категория - "Чайка" в "Източен".

През мандата бяха построени и открити 6 нови
детски заведения - ОДЗ
"Космонавт", ЦДГ "Котаракът в чизми", ЦДГ "Вълшебство", ЦДГ "Мир",
детска ясла "Приказка",
Общностен център с детска градина и яслени групи.
Недостигът с места беше решен с изграждане на
нови бази за 41 групи.
Осем от групите - 4 в
"Мир" и 4 в "Щастливо

Детство", се преместват в
нови сгради, а с останалите 35 групи са разкрити
над 1000 допълнителни
места. Така за 4-годишния
период са осигурени достатъчно места за всички
желаещи прием в детските
градини.
Продължават
усилията на общината да
осигури типови сгради за
децата от блоковите детски градини.

Мандатът е
към края си и с
гордост можем да
кажем, че той беше
успешен. Аз лично се
гордея със своя град.
Когато преди четири години влязохме
в Община Пловдив,
идеята ни беше да
събудим този град, да
го изпълним с живот, да
сменим имиджа му и
хората да му се радват. Имахме воля да го
направим, борихме се и успяхме.
Няма сфера в живота, която да не е претърпяла радикална промяна през тези четири
години.
Хората остават да учат тук, да работят
тук, защото виждат перспектива за своето
развитие. Това е резултат от нашите действия
като общинска администрация.
Направихме така, че хората да вярват в
управлението и да го подкрепят. Усещам я тази
подкрепа!
Имаме големи планове за следващите четири
години. Наясно сме какво трябва да направим.
Пловдив се развива с бързи темпове, вижда се.
Имаме бизнес, имаме култура, имаме интелигенция, имаме решен имиджов проблем на града.
И вече подготвените проекти са в синхрон с
намеренията ни - още по-бързо развитие на
Пловдив. След четири години никой няма да може
да върне Пловдив назад. Няма да е възможно.
Вече работим по проектите за 2016 година.
Подготвяме града за следващите 15-20
години.
Инж. Иван Тотев, кмет на Пловдив
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Още 1000 места за децата,
нови 8 подготвителни
групи в училищата
спешен мандат в
областта на образованието отчита Община Пловдив. Това е
един от приоритетите в управлението на кмета Иван
Тотев. Важна стъпка в развитието на предучилищното образование бе направена в началото на 2012 година с въвеждането на
системата на делегираните
бюджети в детските градини. Чрез нея бяха предоставени на директорите
права да планират и осъществяват разходи, съобразно конкретните им нуж-

У

Навръх 50-годишният си юбилей
детска
градина
"Мир" получи за подарък
нова сграда. Тя беше открита от кмета Иван Тотев и
Димитър Колев, кмет на
"Западен".
"Тази градина нямаше
да се случи, ако ги нямаше
жителите на район "Западен", ако ги нямаше майките, които да вземат решението тук да има детска градина. През 2014 г. започнахме
с идеята да ремонтираме
старата градина "Мир". И
наистина я укрепихме, но
майките казаха, че тя не е
достатъчна, защото ще има
още деца. Това е огромен

ди. От общинския бюджет
като добавка към бюджетите на детските градини
се осигуряват допълнителни средства - за учебни помагала по Държавните образователни изисквания за
3 и 4-годишните деца, за
поддържане на басейните,
за децата със СОП на ресурсно подпомагане, за
хранене чрез външна услуга и отопление с течно гориво. Предоставените средства на детските заведения
са достатъчни и е преустановена практиката за изискване на средства от родите-

лите.
Недостигът на места в
детските градини бе разрешен чрез изграждане на нови бази с 1000 допълнител- Откриване на Общностния център в "Източен“
ни места.
От ноември 2012 година рии. От стартирането на ки програми за финансираприемът на децата в детски- Системата до момента са не на училищата и детските заведения се извършва проведени 47 класирания, те градини. По програма за
по електронен път, с което при които са класирани 18 разкриване на подготвиса улеснени не само роди- 758 деца. Броят на записа- телни групи на целодневна
телите, но и директорите. ните деца в детските гради- организация в общинските
Въведените правила внасят ни и ясли е 16 027. От април училища и осигуряването
равнопоставеност между 2014 г. методиката е актуа- на средства в размер на
децата и прозрачност за ро- лизирана, за да подобри и 234 240 лв. от Община
Пловдив за периода 2013 дителите. Предвидени са улесни прилагането й.
В четиригодишния пе- 2015 г. е финансирано разпредимства за децата, отговарящи на социални крите- риод са създадени общинс- криването на 8 целоднев-

Майките в „Западен“
искаха и получиха „Мир“
пример за това как хората
взимат решенията, как хората определят дневния ред
на политиците", заяви Иван
Тотев. Той допълни, че откриването на нова детска
градина е едно от най-специалните неща в един управленски мандат и бе категоричен, че по условията в
детските градини трябва да
се работи постоянно. Кметът благодари на районната
администрация за работата,
която е свършила по пост-

рояването на новата сграда
на "Мир" като уточни, че в
този случай за пръв път са
били делегирани пълни права на "Западен" по изграждането на детската градина.
Димитър Колев припомни, че само преди година мястото е било голо поле, а днес тук се издига модерна сграда. Той благодари
на община Пловдив за всичко, което е направила за
построяването на новата
детска градина.
Детското заведение има
разгърната площ от 2260
квадратни метра - по 1130
на етаж. В нея ще се обучават 8 групи с общо 200 деца, като те вече са запълнени. Градината разполага и с
плувен басейн с дължина
12,5 метра, широчина 6
метра и дълбочина 60 сантиметра. За безопасността
на децата е построена висока ограда, а откъм улица
"Знаме" има новоизграден
паркинг за 40 автомобила.
Самата улица също беше
изцяло преасфалтиран.

Половин милион за четири детски градини
В четири детски заведения в града ще се реализират проекти по програма
"Енергийна ефективност и
възобновяема енергия".
Стойността на финансовата помощ по програмата е
над 495 хил. лв.
В "Буратино", "Чучулига", "Мирослава" и "Таня Савичева" ще подменена изцяло вътрешната
отоплителна инсталация, в
това число тръбната мрежа и отоплителните тела.
Предвижда се и изграждане на слънчево колекторна
инсталация, както и комбиниран бойлер.

ни подготвителни групи в:
ОУ "К. Величков" - 2 групи, ОУ "Кочо Честеменски" - 2 групи, ОУ "В. Левски" - 3 групи, СОУ "Хр. Г.
Данов"- 1 група. С новоразкритите групи са осигурени места, които да гарантират пълен обхват на
всички 5- и 6-годишни деца, подлежащи на задължителна подготовка.

След реализиране на
проектите ще се повиши
енергийната ефективност в
сградите, ще се намалят

разходите за енергия и ще
се спестят близо 80 т. емисии въглероден диоксид
годишно.

За следващата учебна
година Пловдив ще има
най-модерната детска градина в България. "Чайка",
строена през 1947 година,
ще се превърне в първокласно заведение за деца.
Първата копка беше направена тези дни от кмета
Иван Тотев и райкмета на
"Източен" Николай Чунчуков.
"В началото на 2008-ма
обещах като млад ентусиазиран районен кмет на майките тук, че ще имат нова
детска градина. Вторият
етаж на тази сграда беше
затворен като опасен, но в
мандата на тогавашното
общинско ръководство нищо не се направи", припомни Иван Тотев.

„Чайка“

„Чайка“ ще се превърне
в първокласно
заведение за деца,
обеща Иван Тотев

най-модерната в България
За една година на мястото на старата сграда ще
бъде издигната уникална за
страната градина. Освен
модерна и красива, новата
"Чайка" се отличава със
своята функционалност.
Всяка от 8-те групи е с отделен вход и със своя детска площадка. Това отговаря на високите стандарти
за детските градини през
този мандат - да е с много
площ и светлина, с плувни
басейни и физкултурни салони, посочи кметът.

Новата сграда ще е с
ТЕЦ, соларни системи ще
затоплят водата. Проектът включва също вентилационни и климатични
инсталации и две кухни,
едната от които ще е
млечна - предназначена за
най-малките жители на района.
Стойността на сградата е около 3,8-4 млн. лв. с
оборудването и обзавеждането, което заради заоблените стени ще е по специална поръчка.
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Президентът:

Пловдив се превърна
в индустриален център
ловдив и София
вървят много
напред като водещи центрове за IT и
аутсорсинг бизнес. В
Пловдив вече работят 80
фирми с над 5000 работни места. Броят им в
следващите три години
ще се удвои. Само за година България се изкачи
с 11 позиции в международните класации за найпривлекателните аутсорсинг дестинации на планетата и днес заема трето
място. През последните
години сме свидетели на
изключителен възход на
сектора, а Пловдив е един
от най-бързо развиващите се центрове за инвестиции във високотехнологичните производства
в страната и в региона".
Това каза президентът
Росен Плевнелиев при
откриването на Втората
национална аутсорсинг
конференция в Пловдив,
в която участваха представители на повече от
100 компании.
"Пловдив се превърна
в индустриален център на
България. Множество
инвеститори, високотехнологични производства
са случиха тук и това не е
случайно. Пловдив има
високо развита образова-

"П
Плевнелиев
очарован от Капана
Неофициална разходка
из най-новото арт пространство на Пловдив направи президентът Росен
Плевнелиев по време на
посещението си под тепетата за аутсорсинг кон-

ференцията. Встрани от
протокола, държавният
глава обиколи калдъръмените улички на квартала и остана изключително впечатлен от обновената градска зона.

Офисите са новите
заводи на Пловдив
През последните години развивахме нашия
град, като променяхме инфраструктурата, строяхме детски градини, променяхме живота на хората
в него. Но винаги сме се
насочвали към бъдещето
и към индустрията на 21
век - високите технологии,
за да направим така, че
младите хора на Пловдив
да намират своето бъдеще
тук, заяви в приветствието си към делегатите кметът инж. Иван Тотев.
Преди 3 години и половина започнахме работа по амбициозната задача да позиционираме
Пловдив на картата на
световната IT индустрия и
да станем привлекателно
място за този сектор. Гра-

телна система с над 40
000 студенти. Пловдив
изгради мрежа от индустриални зони. Той е символ на качествено публично-частно партньорство. Пловдив е град на
кръстопът на европейки и
световни коридори. Градът под тепетата ще бъде
и най-големият европейски град в най-стратегическа близост до най-голямото летище на планетата - това, което се изгражда в Истанбул. Пловдив има стратегическо
местоположение, добра
инфраструктура, предлага отлично качество на
живот, в съчетание с разумни разходи и възнаграждения. В Пловдив има

много образовани и широко скроени млади хора.
Това го прави толкова
конкурентен, колкото и
столицата София. Дори в
много отношения по-атрактивен. Този най-стар
жив град в Европа наистина се преражда за нов
живот като предпочитана
дестинация за бизнес и
туризъм. Българската
държава застава зад амбициите на Пловдив и неговите планове за модернизация с цел градско и
човешко развитие", каза
държавният глава.
За последните 10 години приходите на българските IT-компании са
отбелязали ръст с 600
процента, стана ясно на

конференцията. Броят на
работните места в сектора днес е 17 000, което с
12 000 повече в сравнение с 2005 година. 90 на
сто от заетите са под 35годишна възраст.
Вицепремиерът Румяна Бъчварова, която също бе участник в престижния форум, информира, че се полагат усилия
за реализиране на идеята
за издаване на "сини карти", с което IT- и аутсорсинг секторът ще могат
да наемат специалисти от
други държави. По думите й това е добър пример
за едно добро сътрудничество между бизнеса и
държавата.

дът ни вече се утвърди като втория след столицата
най-притегателен център
в България за инвестиции
в информационни технологии и аутсорсинг, каза
още инж. Иван Тотев. В
подкрепа на думите си
той посочи, че до края на
годината броят на заетите
в сектора ще надхвърли
5000. Това е огромен
ръст, защото преди 6-7
години техният брой бе
нула, допълни кметът на
Пловдив и продължи: Развитието на тези индустрии доведе след себе си и
проектите за строителство на нови офис сгради
клас А. Това е изключително важен факт, защото
офисите са новите заводи“.

Украинска ITкомпания се пренесе под тепетата
Защо избрах България
и конкретно Пловдив? На
този въпрос отговори
пред участниците и гостите на Международната
конференция на аутсорсинг и IT индустриите
Владимир Еллис, изпълнителен директор на
мощната украинска ком-

пания Спийдфлоу груп,
която мести офисите си
от Одеса и Харков под тепетата. Той бе най-очакваният лектор в първия
панел на форума- Привличане на таланти от
страни извън ЕС. Еллис
не скри, че е имал общо
пет варианта да пребази-

ра бизнеса си, но избрал
нашата страна пред Румъния, Словакия, Полша
и Унгария. Данъчното законодателство, по-лесните взаимоотношения с институциите, комфортът и
лесната логистика натежали в предпочитания
към България.

"Избрах Пловдив, тъй
като той е готов да приеме компании като нашата. Администрацията е
много дейна и гъвкава, а
градът се развива като IT
дестинация. Изгражда се
добра офис база. Летището в София е много
близо. Стандартът на жи-

вот е добър. И не на последно място- Пловдив е
най-старият град в Европа, което се оказа много
привлекателно за нашите
служители", подчерта Еллис. 65 украински специалисти, заедно със семействата си, се установяват
тук. Централният офис на

фирмата е в Лондон, а освен в Украйна компанията
разполага с представителства в Индия и Хонконг. В дружеството работят общо 137 служители. Оборотът на компанията за 2014 г. е бил $ 39
млн., а печалбата е между
3 и 4% от него.

Думата
на кмета
- Преди четири години
влязохте в сградата на общината с идеята за нова
философия на управление.
Какво беше решил вашият
управляващ екип за този
град?
- Да го събуди, да го изпълни с живот, да смени
имиджа му и да накара хората да се гордеят с него. Това
да бъде град в развитие, град
на бъдещето. Това беше общият план. След това последваха конкретните мерки.
Идентифицирахме проблемите на града - липсата на
автобусни спирки, липсата
на нормален транспорт.
След това почистването помните казуса с метлите,
със замърсяването на въздуха - водехме във всички класации за лош въздух. Озеленяването - нова философия в
управлението на озеленителната система със стотици километри капково напояване, 10 000 дървета сме
засадили в този мандат.
Цветни градини, цветя навсякъде в града. Всичко това
рязко прочисти въздуха над
Пловдив. Последните замервания показват, че от
март насам няма и ден с превишаване на праховите частици във въздуха. Това е
голям успех за града.
Огромно внимание на
културата и археологическото наследство на Пловдив.
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Имахме воля, борихме се

Археологически разкопки
във всички райони. Нови
културни паметници, които
са гордост за града - Римски
стадион, Ранно-християнската базилика, сега започваме Голямата базилика, разкопките на площад "Централен", облагородяването на
Стария град - осветление на
Лапидариума, осветление в
целия резерват, ремонти на
Античния театър. Това веднага даде отражение на туризма - всяка година с 10
процента ръст. Стартирахме
2011 година с 240 000 нощувки, а 2014-а завършихме с 405 000, сега

вървим към 450 000 - двойно увеличение за четири години.
Няма сфера в живота,
която да не е претърпяла
кардинална промяна за тези
четири години. Да вземем
образованието. Изцяло обновени детски градини. В
Пловдив има над 65 , а само
две от тях останаха за
саниране за следващия ман-

дат. Над 40 сгради на училища по европейски програми са санирани за четири
години. Драстично намалихме разходите за отопление в градините - с около
1,5 млн. лв. на година.
Нови условия има за
бизнеса в Пловдив. Той
вече е бизнес град. Стана
средище на IT индустрията, 5000 нови работни места се отвориха. Има всички
условия младите хора да
остават в града, защото тук
могат да се реализират веднага от студентската банка. Изобщо не ме изненадва статистиката, че за
2014 година
Пловдив е с
най-голям
ръст на населението

след София.
Хората остават и искат
да учат тук, да работят тук,
защото виждат перспектива
за своето развитие. Това е
резултатът от нашите действия през тези четири години. Резултат и от изграждането на спортна инфраструкура - фитнеси на открито,
младежка база край Гребния канал с няколко игрища. Сбъднахме мечтата на
пловдивчани с дълго чаканата спортна зала. Сега й се
радват, харесват я, заслужиха си я. Напълнихме със
живот Дома на културата
"Борис Христов". Това са
важни неща, когато един
човек избира къде да живее.
- Как реагира общинската администрация на
вашите идеи, с какво
трябваше да се пребори?
- Създадохме екип. Тук
работят доста хора от предишните мандати. Звената
на администрацията сега
действат в синхрон. Това е
тайната на успеха - общината работи като единна
структура. Няма парцелиране по партийни признаци.
Няма твоите хора, моите
хора, всички гледат в една
посока. Приятно е да виждаш как отделните структури си помагат. Може би от
10 години насам тези хора
действат като единен организъм.

Мандатът през 2015 година Първа част

До Гребната база започна изграждането на
Младежки център по спечелен проект на стойност 2 243 320,31 лв., финансиран по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство, както и на многофункционално спортно игрище със средства от общинския бюджет.

Възстановени бяха уникалните тавани и стенописите в къща "Клианти" в Стария град. Таваните са със златен варак, стъклени орнаменти и
нямат аналог не само в Пловдив. През 2015 година продължи работата по реставрирането на
ценния паметник.

Община Пловдив въведе минимален екологичен клас Евро-5 на техниката, която се грижи
за чистотата. Модерни машини от най-висок
клас се включиха в почистването на града. Това е поредното доказателство, че Пловдив е
сред най-ангажираните градове в чистотата на
градската среда.

Многофункционална спортна площадка за
седем вида спорт бе открита в двора на ОУ
"Захари Стоянов" в квартал "Коматево".
Съоръжението бе изградено с 80 000 лева,
отпуснати от Общинския съвет по предложение на кмета Иван Тотев.

Изграждат се 48 километра велоалеи по
проект "Модернизация и развитие на устойчив
градски транспорт в град Пловдив" по Оперативна програма "Регионално развитие". Проектът, който ще бъде реализиран до края на годината, включва преустройство на прилежащата
инфраструктура от бордюри и тротоари, вертикална и хоризонтална сигнализация, връзки
между маршрутите, 690 велостоянки по протежение на цялата територия.

Водната каскада по обновените Стълби на
Каменица стана поредната атракция на Пловдив. Нови настилки, почистени за първи път от
над половин век стени, укрепване на плочата,
подземни резервоари и хидроизолация са част
от реконструкцията по социализирането на
Стълбите.
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и успяхме - Пловдив се развива!

- А как пловдивчани повярваха, че това трябва да
се случи - всичко, за което
говорите?
- Първите години бяха
много тежки. Аз помня още
в началото как преговаряхме с концесионера на спирките. Това беше тежък процес и никой не вярваше, че
ще стигнем до успешен край
- 10 години все провали по
този проблем. Тежки преговори със заплахи за дела по
40-50 милиона срещу общината. Нямахме и подкрепа гражданите си искат спирките, концесионерът се дърпа,
а опозицията прави всичко
възможно да не се случи. По
същия начин и с линиите на
градския траспорт, също
тежка ситуация. Чистотата все още вървят заплахи от
дела, че прекратихме прословутия договор за метли
без дръжки за 700 000 лева.
Във всяка дейност на общинското управление имахме тежко наследство, с което трябваше да се преборим.
От една страна бяха очакванията на хората, че добрите
неща трябва да се случат
веднага, от другата страна спънките на опозицията.
Спомнете си какво беше в
Капана - безразборно паркиране, колите една върху друга и хората бяха загубили

вяра, че нещо може да се
промени. Отидохме и обяснявахме какво ще правим,
как ще го правим, но никой
не ни вярваше - изключително недоверие към управлението. А ние имахме проекти, които бяха доста различни от правеното досега.
Не е като да боядисаш една
пейка или да направиш тротоар. Ние отиваме да правим
пеещи фонтани и Цар Симеоновата градина. Недоверие
на хората, еколозите от друга страна, политиката на
внушения за цената на обектите от трета. Трябва да
имаш огромна воля да се бориш с всичко това. И сега ка-

то отидохме на 4 септември
с Операта на фонтаните се
почувствахме като във Виена. Това трябваше да се изстрада. Същото беше и със
спортната зала, със зоологическата градина. Случи се
с борба, воля и вяра.
- Пловдивчани трябваше ли да бъдат убеждавани, че проектите са добри
за града?
- Не само това. Те бяха
изпаднали в такава апатия по
отношение управлението на
града, че наистина трябваше
да бъдат събудени. Трябваха
ни три години да ги убедим
в това, което правим, да повярват, че проектите ни ще

тласнат града напред. И когато те придобиха реални
очертания - фонтаните, Капана, продължението на пешеходната зона на Главната,
залата, тогава вече усетихме, че пловдивчани ни подкрепят. Ето сега, казусът със
зоолгическата градина. Еколозите протестират, в Общинския съвет също има
атаки към проекта, но пловдивчани си искат зоологическата градина. Трябваше
обаче да минат три години,
за да кажат гражданите: "Да,
това управление мисли за
нас, проектите са добри за
града и ние го подкрепяме!"
И сега съм спокоен за зоологическата градина. Някои,
които протестираха под
шапката на еколозите, сега
са кандидати за районни
кметове. Но гражданите са с
нас. Направихме така, че хората да вярват в управлението и да го подкрепят. Когато
ходя по улиците, усещам тази подкрепа. И това ни дава
силите да продължим напред.
- Какво следва, след като доверието е спечелено?
- По-голяма отговорност. Но и думата ти започва да тежи много повече.
Всяко обещание тежи повече, тъй като имаш доверието. Всичко, натрупано като

позитив, трябва да се развие.
Това е ново предизвикателство. Имаме сили да продължим със същите темпове.
Вече работим по проекти за
2016 година. Общината получи 7 декара до Гарнизонната фурна, там ще имаме
прекрасен парк . Започнахме
парка в "Източен". Работим
по жп възел "Пловдив", който след две години ще промени кардинално града.
Тръгват ремонтите на големите булеварди. Подготвяме процедурата по новия вид
на площад "Централен", която ще бъде готова до 2019
година. Обсъждаме разширение на проекта за Голямата базилика - можем да влезем 10 метра под пътя пред
католическата църква, защото има уникални неща за показване.
Имаме големи планове
за следващите четири години. С още четири години
градът ще влезе в коловоз, в
който вече няма какво да се
обърка - имаме бизнес, имаме интелигенция, имаме
култура, имаме решен имиджов проблем на града. След
четири години никой няма да
може да включи задната скорост. Но всичко трябва да
бъде затвърдено, а не да остане като някаква искра в
тъмното.

- Имате ясна представа какво трябва да се случи
в следващия мандат.
- Единствените, които
имат ясна представа какво е
градът в момента, какво
трябва да се направи, как да
се направи, това са хората от
това управление. Защото
могат да предизвикат държавата да помага. Защото са
наясно с проектите, които са
подготвени. Защото имат
подкрепата на пловдивчани.
Ние сме наясно какво трябва
да се прави в следващите 15
години, не четири.
Пловдив се развива с
бързи темпове, вижда се. И
подготвените проекти кореспондират с нашите намерения за още по-бързо развитие - завършване на околовръстния път, свързване на
индустриалната зона в Тракия с добра комуникация,
развитие на културната инфраструктура със завършване
на разкопките на "Централен", нов фасон на бившия
партиен дом. По програма
"Региони в растеж" градът
ще получи 80 милиона и
проектите за три зони се
подготвят - районите около
бул. "Мария Луиза", река
"Марица" и Гладно поле.
Имаме проект за нов мост
над реката.
Подготвяме града за
следващите 15-20 години.

Мандатът през 2015 година

Пловдив спечели приза за "Утвърждаване
имиджа на България като туристическа дестинация" на международната туристическа борса "Ваканция и Спа Експо 2015 година" под
патронажа на Министерство на туризма. Градът е единственият в България, който отчита
двуцифрен ръст на реализираните нощувки
през миналата година - 18.27 %, както и над
30 % увеличение на броя на чуждестранните
туристи.

За първи път след 10 години започна обновяването на информационните табели в града.
Целта е да бъдат улеснени както транзитно преминаващите шофьори, така и да се ориентират
гостите на Пловдив към публичните обекти в
града.

Пловдив бе обявен за най-добър бизнес
град в България в класацията на вестник "24 часа" и "Дарик". Пловдив спечели и приза за
"Най-добър град за живеене" на читателите на
вестника. Пловдив се превърна в индустриалното сърце на страната и в предпочитана дестинация за IT и аутсорсинг бизнес.

Шедьовърът на италианския скулптор Арнолдо Дзоки - фонтанът "Деметра", възкръсна
в оригиналия си вид от 1892 година.
Експертите от "Реставрация" АД монтираха
всички елементи на входа на Цар Симеоновата градина, така, както е било преди 123 години.
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В „Източен“ все
по-подредено и ново

коло "Общностния
център" на ул.
"Вратцата" 4
в
"Източен" вече се ходи по
нов тротоар. Настилката
не беше сменяна повече
от 30 години и освен че бе
изцяло компрометирана,
не се вписваше в облика
на облагороденото пространство с новата сграда,
обясни кметът на района
Николай Чунчуков. Така
се улеснява достъпът до
ОДЗ "Щастливо детство",

О

млечната кухня и консултативните кабинети за деца и родители.
Изгражда се нова алея,
която свързва ул. "Генерал Радко Димитриев" с
бул.
"Освобождение".
Жителите в квартала всекидневно минават оттук,
за да отидат до спирката
на градския транспорт
или до големия супермаркет на булеварда. Пътеката се прави по тяхно искане, което изразиха след

като наскоро беше преасфалтирана ул. "Генерал
Радко Димитриев" пред
домовете им, обясни районният кмет.
Облагородено е и
пространството зад блока
на бул. "Цариградско шосе" № 42 и 44. Там имаше
огромни дупки, които затрудняваха нормалното
движение на автомобилите.
Живеещите на "Кедър"
връчили на кмета Чунчу-

ков подписка от 100 души
с искане да облагородяване и тяхното междублоково пространство.От построяването на блока през
1979 г. жителите не помнят някога нещо около него да е било ремонтирано.
Жителите благодариха на
кмета, че след изграденото напролет ново улично
осветление, сега се изпълнява и желанието им за
подмяна на тротоарните
настилки. Те поискаха и
преасфалтирането на пътя
отпред и поставянето на
нови пейки пред блока.
В "Източен" усилено
се изпълнява програмата
за рехабилитация на 20
сондажа. Тази година се
осигурява вода за поливане в градинката пред ул.
"Преспа" 4, в двора на
Междуобщностния център и в няколко междублокови пространства в
квартал "Гладно поле".
След възстановяването на
сондажите се монтират и
електрически помпи.
Няма я и голямата
локва пред училище "Пенчо Славейков". Проблемът беше много голям,
защото мястото приличаше на малко вонящо море
и създаваше реални опасности от зарази, отбеляза
кметът Николай Чунчуков. Миналата година
подменихме канализация-

В „Северен“ се асфалтира ударно
В момента в "Северен"
се работи усилено по инфраструктурата на района по бул. „В. Априлов“, на
обръщалото на последната спирка пред новата
сграда на Пловдивски
университет, на ул. „Колю Фичето“ и на Рогошко
шосе. Щом свършим първия от започнатите обекти, стартираме "Обрейкови", каза кметът на района Ральо Ралев.
"След година, ако сме
ние в управлението, категорично ще продължим с
Рогошко шосе, чиято дължина от разклона за гробищния парк до имотните
граници на Пловдив е

малко над 4 км.", обеща
Ралев. Двамата със зам.кмета Лариса Кътова направиха първа копка за извършване на текущ ремонт на ул. "Рогошко шосе север", в участъка от
разклона за гробищния
парк до табелата на Пловдив. Ремонтните дейности
включват фрезоване на
старата настилка, направа
на нова основа с битумизиран трошен камък и полагане на асфалтобетон
на два слоя.
С думите "Влизаме в
Гагарин" Ральо Ралев даде
старт на преасфалтирането на две трасета от 1400
квадрата зад ул."Колю

Фичето". Жителите от
блоковете из уличките,
където ремонт не е извършван две десетилетия, сами поискали да дойдат багерите и при тях. След като приключихме с ремонтите в кв. "Захарна фабрика", се насочваме приоритетно в "Гагарин", коментира Ралев.
Над 1 млн. лв. инвестира общината в пътната
инфраструктура в "Гагарин". Всички 15 улици и
междублокови пространства с паркинги в карето
между бул. "България" ,
бул. "Цар Борис III", бул.
"Дунав" и ул. "Огражден",
които се нуждаят от ре-

монт, ще бъдат преасфалтирани изцяло. Става въпрос за улиците "Вишнева", "Ком", "Лешка",
"Деньо Манев", "Уста
Кольо Фичето", "Чапаев",
"Достоевски",
"Алма
Ата", "Водолей", "Ален
мак", "Цветан Зангов",
"Данте", "Чучулига", част
от "Огражден"," Стефан
и Обрейко Обрейкови".
"Едва ли някой си е
представял подобна инвестиция в този квартал.
Ще се погрижим добре за
"Гагарин", както направихме в предишните години за "Захарна фабрика" и
„Кършияка", коментира
инж. Ральо Ралев.

та, а след като преасфалтирахме и пространството с кръстовището на ул.
"Владая" човек направо
не може да познае мястото, посочи районният
кмет. Около училището е
изградена нова тротоарна
настилка, а сметището
южно от сградата вече го
няма.
Лодка, пързалка, кола
и други детски катерушки предстои да бъдат монтирани на ул. "Крайна" в
близост до кръстовището
с "Батак" в квартал "Столипиново".
Избрахме
място, където играят много деца, обясни, Николай
Чунчуков. Ще бъдат монтирани и няколко пейки.
Новата детска площадка в градинката около паметника на генерал Радко
Димитриев в квартал
"Гладно поле" вече е готова, съобщи кметът на район "Източен" Николай
Чунчуков.

Освен съоръженията
за игра на най-малките са
поставени пейки, оформени са зелени площи, алеи
и дори е монтирана ограда.
Новоуличноосветление на ул."Волност" и
ул."Марин Дринов"вече е
готово.
Според кмета Чунчуков районът отстоява позициите си да е най-осветения в Пловдив. Само за
последния месец улични
лампи бяха изградени също на ул."Кедър" и на
алеята до футболното игрище на ул. "Вратцата".
Продължават дейностите по облагородяването
на междублоковите пространства. В момента на
"Богомил", "ЛевТолстой"
и още три вътрешноквартални улици се ремонтират детски площадки, катосе обновява настилката
и се монтират нови съоръжения за игра.

В „Централен“

„Христо Г. Данов“
асфалтирана, осветление
за младоженците
Кметът на район
"Централен" Георги Титюков даде старт на преасфалтирането на ул.
"Христо Г. Данов" в
участъка от ул. "Бетовен" до бул. "Руски".
"Към
ремонтните
дейности ще включим и
участък, намиращ се
между ул. "Бетовен", ул.
"Опълченска" и бул. "6ти септември", съобщи
Титюков.
Преди преасфалтирането ще се фрезова старият асфалт, ще бъдат
изкърпени компромети-

раните участъци под основния пласт, ще бъде
положен битумен разлив
за връзка между отделните асфалтови пластове
и накрая ще се завърши с
основен пласт от плътна
асфалтова смес.
"Освен ремонт на
2000 кв. м. настилка сме
предвидили и ново осветление около Централен дом на младоженците", каза още кметът на
район "Централен".
Общата стойност на
ремонта и монтирането
на ново осветление е 42
600 лева.
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В „Западен“ асфалтират
по желание на жителите

реасфалтирането на
улица "Рая" в район
"Западен" е по желание на жителите. "На тази
улица живеят доста хора,
имаме и подписка от над
100 човека, които настояваха за ремонта й", коментира кметът Димитър Колев. Улицата осигурява ле-

П

сен достъп до парк "Отдих
и култура". За "Рая" Общинският съвет отпусна
50 000 лева.
В "Западен" бе открит
и поредния фитнес на открито, който се намира
между улиците "Йордан
Гавазов" и "Баучер".Той е
проектиран и изпълнен с

помощта на младежи от
квартала, обясни кметът.
Това е петият фитнес на
открито в района за последните две години. Подобни площадки има в градина "Еталонна", в парк
"Ружа", междублоковото
пространство на улица
"Иван Ст. Гешев" и парка в

квартал "Прослав". Предвижда се още един фитнес
- до изграждащия се в момента паркинг на улиците
"Дивна" и "Мащерка".
Паркингът ще осигури
места за 40 автомобила,
като и той се изгражда по
желание на живеещите в
района. Ще има и две места за инвалиди. Само от
началото на 2014 година в
"Западен" са разкрити 200
нови паркоместа.
Открита бе и изцяло
обновената улица "Лерин".
Димитър Колев уточни, че
пак по желание но хората
новите тротоари на улицата са увеличени от 600 на
1400 кв. м. Изцяло е подменена водопроводната
мрежа, като ВиК е инвестирало в 405 метра полиетиленови тръби, с 35 водопроводни отклонения за
домакинствата и пожарни
хидранти. Ще се подобри
налягането и няма да се налага в близките години да
се разкопава "Лерин", каза
шефът на дружеството
Спартак Николов. На "Ле-

Отчетът на Костадин Димитров
- една нова „Тракия“
Кметът на район "Тракия" Костадин Димитров
направи публичен отчет за
свършеното през мандат
2011 - 2015 пред много
граждани, общински съветници, директори на общински предприятия, представители на църквата и кмета
на Пловдив инж. Иван Тотев.
"Най-лошото, което заварих преди 4 години, бе
половинчатата работа",
припомни Димитров и допълни, че това го е мотивирало да работи в микрорайоните цялостно, а не на
парче. И резултатът днес е
видим - благоустроени 4
микрорайона - А-13, А-10,
А-11 и А-5, с нови улици,
тротоари, паркоместа, детски площадки и облагородени публични пространства.
Друго голямо постижение за район "Тракия" е
построяването на новата
детска ясла "Приказка", която бе финансирана с целеви средства, отпуснати от
първото правителство на
Бойко Борисов. Костадин
Димитров си спомни деня,
в който заедно с кмета на
Пловдив Иван Тотев са
направили първата копка
на голата поляна. Днес там
се намира модерна и функционална сграда, в която
растат най-малките жители
на района.
Съвсем нов облик има и

пространството около храма"Свето Преображение
Господне" - с озеленяване,
детска площадка, паркинг
и други удобства за гражданите.
Опасният до преди няколко години парк Лаута
вече е любимо място за почивка и спорт на много
пловдивчани със своите
фитнес зони, алеи за колоездене и бягане, новите
детски атракции, барбекюта, беседки и осветление.
"7 съвременни детски
площадки, 13 нови спортни
игрища, зони за разходка
на домашни любимци“,
отчете още кметът на "Тракия" Костадин Димитров.
Той припомни и мащабните залесителни акции в
най-младия пловдивски район, най-голямата от които
на 11 ноември 2014 г., когато заедно с кмета Иван
Тотев дадоха старт на засаждането на цяла нова гора като продължение на
парк "Лаута".
Костадин Димитров
благодари за подкрепата на
тракийци, кмета Иван Тотев, районната администрация, на директорите на
Общинските предприятия
"Чистота" - Иван Стоянов,
и "Паркове и градини" Стоян Алексиев, на шефа
на ВиК Спартак Николов и
на дарителите, които подкрепят хуманни и общественозначими инициативи в
района.

рин" е изграден и нов паркинг до детската ясла за
40 автомобили.
"Лерин" се прави от
три години и е важно завършването й, тъй като
през 2017 година поетапно ще бъде затваряна "Царевец" заради проекта
"Модър- Царевец" и основният трафик ще се поема именно от "Лерин".
Скоро предстои и реконструкцията на ул.
"Просвета". Администрацията на "Западен" преасфалтира и предблоково
пространство и паркинга
на улица "Солунска". Напълно обновено е пространството пред блок с номера 9, 11 и 13.

Нова поливна система
е монтирана в парк "Акациева горичка",която ще
започне да работи до края
на септември. "През
2013-та залесихме района
с 40 чинара. С изграждането на системата за поливане сега продължаваме възраждането на "Акациева горичка". Напролет
планираме тук да се изградят алеи, да се монтират пейки, а вече има проекти и за детска площадка
и фитнес на открито. Така
мястото ще се превърне в
истински зелен оазис, който да се ползва за спорт и
отдих от хората от квартала", заяви кметът Димитър Колев.

Нови паркинги
строят в „Южен“
По основните пътни
артерии, както и вътрешно квартални улици в
"Южен" вървят аварийни
ремонти този месец. След
сигнали от I-во РПУ и
граждани се запълват
участъци на "Коматевско
шосе", "Даме Груев", "Тарас Шевченко", "Стефан
Стамболов", "Михалаки
Георгиев", "Георги Кондолов", "Петър Стоев" и
"Петър Васков".Изпълнено е и обособяване на
джобове за контейнери за
смет по предварително
одобрени схеми по улиците: "Георги Икономов",
"Скопие", "Георги Кондолов", "Васил Ихчиев",
"Георги Кирков", бул.
"Никола Вапцаров" и бул.
"Македония" и паважната
настилка на "Македония".Подменена е изцяло
тротоарната
настилка
пред входа на ПУ "Стефан Караджа".С фрезован
асфалт е реновиран пар-

кинга на ул. "Даме Груев"
№20.
"Изграждаме паркинг
и прилежащ тротоар на
ул. "Прилеп", както и такъв с плочи на тревна фуга на ул. "Чорлу" №44 42 ., информира кметът
на района Валентин Василев. Той се похвали, че
за първите девет месеца
на годината реализираните приходи в сравнение
със същия период на 2014
г. продължават да се увеличават, като само от терените за търговия са реализирани приходи за повече от 22 000 лева.
Кметът на района подчерта, че всички предприети мерки през последните няколко години вече
дават своя положителен
резултат с ръст на реализираните приходи, както
през 2014 г. спрямо 2013
г., така и тенденцията се
запазва и през тази година.

Спирките грейват с
информационни табла нов транспорт в Пловдив!

о края на годината
всичките 354 спирки
В Пловдив ще бъдат
оборудвани с елекронни
табла. Първото беше поставено на спирка на бул.
"Мария Луиза". Така Пловдив се нарежда до европейските градове с електронна система за проследяване и съобщаване онлайн на движението по ли-
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ниите на градския транспорт. Таблата ще информират за движението на
автобусите, за часа на
пристигане и за евентуални аварии. Те ще получават информация от центъра за мобилност в административната сграда на
бул. "Щести септември".
Информационните табла са от системата "Ин-

формация за пътуване и
управление на автопарка",
която е част от "Система
за управление на градския
транспорт" по проект "Модернизация и развитие на
устойчив градски транспорт в град Пловдив".
"Неизпълняваните графици, забавянията по линиите отиват в историята
чрез дигиталната система

за контрол. Това е едно
надграждане на нашата
транспортна система. Целта ни през следващите 4
години е увеличаване на
пътниците в градския
транспорт и намаляване на
използването на автомобили в града. С тази система
информацията, която ще
получават гражданите, заедно с възможността да използват 1 билет за няколко
превозни средства, ние ще
направим услугата много
по достъпна, удобна, бърза. Огромен успех е за община Пловдив реализирането на този проект", коментира кметът Тотев.
Община Пловдив ще
разработи и уебсайт, който
ще показва информацията
в реално време, с възможност компании също да
разработват мобилни приложения, свързани с градския транспорт в Пловдив.
В Пловдив вече започна и поетапната смяна на
светофарните уредби на
близо 50 възлови кръстовища.
Проектът "Модернизация и развитие на устойчив
градски транспорт в град
Пловдив" е на обща стойност 44 306 947,25 лв.

Приказен планетариум е
поредният магнит на града

Готов да приема гости
е първият в България 3D
планетариум. Уникалното
съоръжение се намира в
Природонаучния музей.
Планетариумът е с диаметър 8 метра, с прекрасно
озвучаване и картина, които потапят зрителите в
магията на Космоса.
"Съоръжението е без
аналог в страната, а в региона има само още две
подобни - в Атина и в Румъния. Програмата засега
включва пет филма, които
предстои да бъдат дублират на български език, за
да са достъпни до широката публиката", обясни
директорът на Природонаучният музей гл. ас. д-р
Огнян Тодоров.Цената на
3D планетариума е 360
хиляди лева, които са осигурени от общинския бюджет.
"Дълго умувахме дали
можем да си позволим такава инвестиция, но решихме, че искаме Пловдив да бъде даван за пример и хората да идват тук,
за да видят нещо, което
няма в техните градове",

заяви кметът инж. Иван
Тотев. Той допълни, че
след старта на учебната
година тази новост ще бъде презентирана пред директорите и преподавателите в пловдивските училища, които да го използват за открити уроци по
физика и астрономия.
Ремонтът в Природонаучния музей стартира
на 1 октомври 2013 година, като до момента са
вложени 1 600 000 лева,
осигурени от общинския
бюджет.в.
"За около две години
съборихме изцяло стария
музей и направихме нова
сграда. До сега в България никога не е давана
подобна сума за природонаучен музей " заяви д-р
Огнян Тодоров. Той допълни, че се очаква веднага след получаването
на Акт 16 да отворят врати за граждани аквариумът, терариумът и планетариумът.Останалата
част на музея ще заработи след изготвянето и
одобрението на експозиционен план.

Нови паркове на „Богомил“ и Гарнизонна фурна
Нов модерен парк ще
се появи върху 6,5 декара
пустеещо досега пространство в края на ул. "Богомил". "Паркът е проектиран от районната администрация още през 2008-2009
г., когато бях кмет на "Източен", но оттогава все не
се намираше финансиране
за изграждането му", припомни при старта на строителните дейности кметът
на Пловдив инж. Иван Тотев.
Толкова важният парк
за тази част на града става
факт заради прекрасната
работа на Община Пловдив по усвояване на европейските средства, като бе
договорено допълнително
финансиране по ОП "Зелена градска среда".Стойността на проекта е около
400 000 лв.
Със сигурност през
последните десет години
не е правен толкова голям
съвсем нов парк. Тази значителна територия можеше да бъде използвана и
усвоявана по друг начин,
но личното ми решение като кмет бе да предприемем
мерки за озеленяване и да
я направим централно

привлекателно място за
хилядите живеещи на изток от ул. "Лев Толстой",
за които най-близкият парк
е "Каменица", коментира
кметът.
Над 100 големи дървета от местни видове, стотици храсти и друга подходяща растителност ще

превърнат мястото в зелен
оазис сред новите жилищни комплекси и естествена
връзка към вече социализирания парк "Лаута", отбеляза кметът на район
"Източен" Николай Чунчуков. Предвидени са атрактивни детски съоръжения
за игра, алеи, пейки, освет-

ление и поливна система.
Община Пловдив е на
път да реализира следващите си идеи за бъдещето
на тази зона, която е един
от тихите и хубави квартали на Пловдив. Вече е готов проектът за продължението на ул. "Богомил",
дори е издадено строител-

но разрешение. Реализацията може да започне още
догодина. Предвиждат се
два етапа. Първият е на
стойност около 1 млн. лв.
и трябва да изведе улицата
до бившия магазин на Лино и вдясно да излезе на
бул. "Санкт Петербург", а
вторият етап - да я продъл-

жи към МОЛ "Галерия",
като разчетените за целта
средства са в размер на
700 000 лв.
Нов парк върху 7 декара ще изградим мястото на
бившата Гарнизонна фурна, съобщи кметът Иван
Тотев.Това стана възможно след като с решение на
Министерския съвет Община Пловдив получи искания от нея имот на бул.
"Пещерско шосе" с построените в парцела 9 сгради.
Една от сградите ще
бъде запазена, тъй като в
нея се помещава архивът
на Здравната каса, а на
другото място ще направим прекрасен парк с много зеленина, кътове за отдих и детски площадки, посочи Тотев.
До края на годината на
администрацията на район
"Западен" ще бъдат осигурени средства за проектиране , а през 2016 г. се
предвижда да започне реалното изграждане на найновото зелено пространство в Пловдив, което е в непосредствена близост с
парк "Отдих и култура" и
Гребния канал.

