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Шедьовърът
Голяма базилика достоен за ЮНЕСКО

Здравейте!

Здравейте!
Заедно с моя екип започваме
втория управленски мандат.
Това ще са години на растеж и надграждане.
Имаме готовност да развиваме града и да го подготвим
за следващите 20 години.
Стремежът ни е Пловдив да
има нов централен площад, а
коритото на Марица да се превърне в зона за спорт и отдих.
През 2016 година предстои откриването на новата зоологическа градина - най-модерната в България.
Започваме реконструкцията и изграждането на
четири възлови булеварда - "Коматевско шосе",
"Руски", "Васил Априлов", "Северен".
След "Капана" идва ред на "Тютюневия град" да
се превърне в пространство за култура.
Ще отстояваме всеки проект, който е важен за
града.
След четири години ще се гордеем със своя
Пловдив - Европейска столица на културата.

Пада данъкът
за 120 000 коли
азкриването на цялостната красота
на Голямата раннохристиянската базилика
и кандидатстването с този
обект в организацията за
световно културно и историческо наследство ЮНЕСКО, е основният
приоритет на Община
Пловдив за 2019 година",
заяви кметът Иван Тотев

"Р

на откриването на VII-та
Международна среща за
туризъм.
Съвместно с Регионалния археологически музей
предстоят разкопки в целия
обем на този шедьовър.
"Ако успеем да реализираме потенциала на този
обект, това ще бъде голямата ни награда за 2019 година", посочи Иван Тотев.

Община Пловдив ще се
ангажира и финансово за
разкриването на базиликата, която реализираме в
партньорство с фондация
"Америка на България".
Стойността на обекта е 5
милиона лева, като новите
разходи по разширението
му ще бъдат поделени с
фондацията. Налага се и нова организация на движение-

то за разкриване на целия
обект.
"Това е един от най-качествените обекти - с огромен брой запазени мозайки,
който няма друг аналог не
само в България.Имаме историческото задължение
пред поколенията обектът да
бъде разкрит на 100 % пред
посетителите", категоричен
е кметът Иван Тотев.

Кметът Иван Тотев
обяви намаляването на
някои от местните данъци
и такси през 2016 година.
Понижението засяга
определени видове моторни превозни средства.
Точните разчети за това с
колко процента ще е намалението ще станат ясни
през декември.
Над 120 хиляди моторни превозни средства,
регистрирани в Пловдив,
ще плащат по-ниски данъци догодина. Намалението ще засегне трите най-

разпространени класове
автомобили.
Непроменени ще останат данъците за високия
клас автомобили, както и
на около 4 хиляди от найниския клас, които и сега
са с минимална ставка.
Намалени ще бъдат и данъците за товарните автомобили.Експертите правят изчисления за камионите, чийто брой в Пловдив през последните три
години се е увеличава.
Разчети се правят и за мотоциклетите.
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Пловдив с пилотен проект
О
„Иновативни училища“
сем пилотни училища стартираха
мащабен проект за
промяна на модела на
обучение с цел повишаване на качеството. Проектът "Иновативни училища", който ще продължи
5 години, се реализира от
Община Пловдив и фондация "Световен образователен форум България". На първия етап
програмата ще обхване
около 10 000 деца, като
предвижда организиране
по нов начин на обучението и учебната среда.
Целта на прилаганите новаторски практики е
всички деца да бъдат ак-

тивни и въвлечени в
учебния процес, за да се
повиши мотивацията им,
да се развият техните
умения за анализ, презентиране, позитивно общуване, работа в група.
Директорите на пилотните осем учебни заведения - ОУ "Райна Княгиня", ОУ "Яне Сандански", ОУ "Алеко Константинов", СОУ "Патриарх
Евтимий", ОУ "Кочо Чес-

Пловдив е световна
столица на виното
16 български винарски
изби вече са заявили участие в конкурсната програма
на най-престижния винен
конкурс в Европа. Concours
Mondial de Bruxelles ще се
проведе от 28 април до 1
май 2016 г. в Пловдив. Над
320 професионални съдии
(енолози, сомелиери, винени журналисти, купувачи и
вносители на вино) от 52 националности ще дегустират
и оценяват над 9000 вина от
55 държави. Избите , които
вече са потвърдили участие,
са: Катаржина, Едоардо
Миролио, Беса Валей, Винзавод Асеновград, Винпром
Пещера, Братя Минкови,
Бургозоне . Пет от тях са от
пловдивския регион.
Основната програма на
конкурса в Пловдив включва професионални дегустации, а съпътстващата
включва тематични работилници и посещения на винарски изби и лозя в Плов-

див и останалата част на
страната, както и на културно-исторически и археологически забележителности в
града на тепетата.
"До провеждането на
конкурса ред събития ще
поставят Пловдив на световната винена карта", коментират от "Пробежекс" ,
официалният партньор на
Concours Mondial de
Bruxelles в България. "Домакинството ни е огромен
успех. На Concours Mondial
de Bruxelles професионалисти от цял свят ще се запознаят с качествени български вина, както и с Пловдив", допълват от там.
Concours Mondial de
Bruxelles има над 20-годишна история. Всяка година се
провежда в различна държава. България е предпочетена за домакин в надпревара
с известни винарски страни.
Пловдив е избран като център на един от най-важните

теменски", ОУ "Йордан
Йовков", ОУ "Елин Пелин", НУ "П.Р.Славейков" вече преминаха обучение. Квалификационни
семинари се проведоха и
за близо 100 преподаватели от тези училища, за
да могат да разработват и
въвеждат иновативните
методи на програмата.
Златни правила, похвати
за стимулиране, езикът
като инструмент, как да
лозаро-винарски райони в
България - Тракийската низина, където вино се произвежда повече от 9000 години.
През 2015 г. в конкурсната програма на Concours
Mondial de Bruxelles се
включиха рекорден брой
български винопроизводители. 18 от тях грабнаха общо 37 медала (голям златен, 14 златни и 22 сребърни).
"42% от участвалите
през 2015 г. в конкурса проби от България са спечелили отличия", коментират от
"Пробежекс" и допълват, че
очакват броят на българските винарски изби, които ще
участват в надпреварата
през 2016 г., да надхвърли
20.
23-тото издание на
Concours Mondial de
Bruxelles в Пловдив се организира от Probegex в сътрудничество с община
Пловдив, Министерство на
туризма, Министерство на
земеделието и храните и
Нациионалната лозаро-винарска камара. Concours
Mondial de Bruxelles е найпрестижният независим винен конкурс в света, единственият пътуващ конкурс в
Европа и единственият
международен конкурс, в
който се прави допълнителна проверка на наградените
вина, за да се гарантира последователност при качеството. Сред градовете-домакини на Concours Mondial
досега са били Лисабон,
Маастрихт, Валенсия, Палермо, Люксембург, Гимараеш, Братислава, Йезоло.

постигнем напредък, четирите аспекта на силния
ученик, какъв е успешният учител бяха част от темите за директорите.
Учителите получиха конкретни практически насоки как да работят иновативно и заедно с това да
постигат държавните образователни изисквания,
намалявайки степента на
тревожност у децата. Как
да използват проектно-

ориентиран подход и да
създават условия за работа в екип, как да използват съвременни технологии във всяка класна
стая, научиха още учителите.
Сред акцентите в обучението е интегрирането
на учениците, подкрепата
на различните таланти и
превенция на агресивните
прояви. Целта е да се подобри качеството на об-

разователния процес, като за основа ще се ползват утвърдени британски
образователни модели.
Проектът е отворен и
към всички останали училища. Община Пловдив
се надява в петгодишната
рамка на проекта да подкрепи въвеждането на иновативните практики в минимум 60% от общинските училища, каза зам.кметът Стефан Стоянов.

Общината дава рамо
на просветната реформа
Професионалното образование е изключително
важно за Пловдив, затова
градът на тепетата подкрепя идеята на министър
Тодор Танев за интегрални
колежи. Преди два месеца
общината инициира среща
с бизнеса именно с идеята
образованието и инвеститорите да доближат позициите си с цел обезпечаването с кадри.
Това каза кметът Иван
Тотев на общественото
обсъждане на стандартите
за новия закон за предучилищното и училищното
образование, на който се

събраха експерти от
МОН, Регионалния инспекторат по образованието, директори и учители.
Въпреки че има толкова
дебати и критики, не бива
да се отказваме от реформите. Ако си спомняте,
навремето имаше съпротива и срещу делегираните бюджети за детските
градини, но сега всички са
доволни, каза още Тотев.
Автономията на училищата е един от акцентите в новия закон за училищното и предучилищното образование. Ролята на
директора като образова-

телен лидер, а на учителя
като мениджър на класа
ще ги намерите в училищните планове и програми,
каза зам.-министърът на
образованието Ваня Кастрева. Децентрализацията
ще даде възможност на
кметовете и началниците
на Регионалните управления на образованието, в
партньорство с бизнеса, да
формират регионални политики. Автономията ще
има много измерения и
тук е мястото на иновативните училища, какъвто
проект вече има в Пловдив.

3

ПРИКАЗКА ЗА ПЛОВДИВ

ноември 2015 г.

Рокаджии,
Пловдив е ваш!
Туризмът - запазена
марка на града,
туроператорите очаровани
6% повече гости спрямо деветмесечието
на миналата година

аварна вече не е
рокстолицата на
България, но пък с
товазвание може да се
окичи Пловдив. Кметът
Иван Тотев обяви, че отмененият новогодишен
концерт на ЙорнЛанде и
"Кикимора" се мести под
тепетата. Пловдив ще
посрещне 2016-та в компанията на култовия вокал и бандата на Николо
Коцев на Централния
площад. "Рокаджии от
всички страни, обединете
се в Пловдив!", призова
бившият вече кмет Цонко
Цонев, който превърна
малкото морско градче в
рок-столица.
Николо Коцев обяви,

К

Статия за предимствата на "Евро-китайската
зона за икономическо
развитие, част от Тракия
икономическа зона /, публикува
"Шенджен
Дейли", вестникът на
побратимения на Пловдив 15-милионен Шенджен.Изданието посочва,
че България е вратата
към Европа по древния
Път на коприната, чиято
осъвременена
версия
"One Belt, One Road" е
стратегията за развитие
на китайското правителство.
За да се подпомогне
реализацията на "One
Belt, One Road" е създадена специална изложбена зона на 17-ия Chinese
International
Hi-Tech
Fair,който се проведе в
Шенджен. Именно в тази
зона Българо-китайската
асоциация за бизнес раз-

че заедно с "Кикимора"
ще излязат на сцената в
празничната вечер в 22
часа, а час по-късно към
тях ще се присъедини и
ЙорнЛанде. Репертоарът
включва от класиките на
"Пърпъл",
"Рейнбоу",
"Уайтснейк" и"AC/DC",
до техните авторски песни.
В полунощ на празничната сцена на площад
"Централен" ще излязат
изпълнителите от ансамбъл "Тракия", които ще
поведат кръшното българско хоро. В първите
часове на новата 2016-та
година пловдивчани и
гостите на града ще празнуват заедно с друг хитов

изпълнител - Любо Киров и водещи диджеи.
"С новите възможности на Пловдив тази година ще е по-различна. Увеличаваме празничните
градски зони с арт квартала "Капана". Там също
предстоят коледни базари, сред които и традиционният фермерски пазар.
Няколко дни преди и след
Нова година се предвиждат различни събития,
които да покажат на
всички гости на Пловдив,
които са предпочели да
посрещнат 2016-а тук, в
нашия жив град", посочи
кметът инж. Иван Тотев.

За първите девет месеца
на годината реализираните
нощувки и броят на посетителите в Пловдив за периода януари-септември бележат устойчив ръст по всички показатели, показва доклад на Националния статистически институт. Броят на
туристите, посетили Пловдив е увеличен с 6%, спрямо
този период от миналата година, а увеличението само
на чужденците е 12,82%.
Броят на нощувките в
града за деветмесечието на
2015 година е нараснал с
8,34%, спрямо същия период за 2014-а., като ръстът
им за чуждестранните туристи е увеличен с над 14%.
Тенденцията градът ни да
става все по-популярна дестинация се подчертава и от
факта, че приходите от нощувки от чужденци за периода е нараснал с над 10 на
сто.
Анализът показва, че положителната тенденция за
Пловдив продължава. Това
е резултат от успешното популяризиране на града като
водеща дестинация за кул-

турен, исторически и събитиен туризъм. Очакванията
са, през следващите 5 години туристическият поток да
се увеличи между два и три
пъти.
В същото време за седми път в Пловдив се срещнаха представители на туристическия бранш от 90
компании и над 17 държави.
Важен акцент в програмата
беше презентацията на найновите туристически обекти, атракции и подобрения
на инфраструктурата в
Пловдив - многофункционалната спортна зала "Колодрума", арт - квартал "Капана", "Пеещите фонтани",
Природо-научния музей, с
първия в страната планетариум с 3D.
"Идеята на община
Пловдив за такъв формат,
фокусиран върху бизнеса,
излизащ от концепцията на
традиционната туристическа борса е много добър и работещ. Резултатите са вече
налице. За първи път имаме
толкова мащабно присъствие на туристи от Азия. Когато стартирахме първата
Международна среща през

Китайците забелязали, че
Пловдив е мостът им към Европа

2012 г, групите от Япония и
Китай бяха между 5 и 7. Оттогава, броят на туристите
прогресивно расте и към
момента имаме около 100
групи. Наблюдава се засилен интерес и от държави,
които не са идвали преди
това", каза кметът на Пловдив Иван Тотев. За първи
път в в Международна среща за туризъм в Пловдив
взеха участие представители от Швейцария, Австрия,
Малта, Словакия, САЩ и
Черна Гора. Продължава
интересът от страна на Великобритания, Германия,
Италия, Мароко и от съседните - Турция, Гърция, Македония, Румъния, Сърбия,
както и Мароко. Представителите на туристическия
бранш от цял свят признаха
напредъка на Пловдив като
привлекателна дестинация
Участниците в Международната туристическа
среща посетиха и седмото
издание на едно от най-масовите и важни събития за
винен туризъм в страната фестивалът "Дефиле на
младото вино" в Стария
град.

витие презентира предимствата на България и
Пловдив като инвестиционна дестинация.
Като член на ЕС и НАТО, България географски
е най-първата европейска
страна, чрез която древният Път на коприната
достига Европа, пише изданието. "Евро-китайската зона за икономическо
развитие" се намира в района на Пловдив - найстарият жив град в Европа и вторият по големина
в България. ЕКЗИР със
своето силно стратегическо местоположение се
превръща в икономическо предмостие между Китай и европейските страни, посочва вестникът.
Публикацията
в
"Шенджен Дейли" се осъществи с помощта на
офиса на община Пловдив в Шенджен.
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Пловдив в следващите
ловдив излезе от
дългогодишната летаргия и за него вече се говори с уважение.
Промяната е осезаема
във всички сфери на обществения живот в града.
Тя се усеща в самочувствието на хората от постигнатите резултати. Изразяват се в наградите,
които градът спечели по
време на първия мандат европейска столица на
културата, европейски
град на спорта, бизнесград на годината, най-социален град.
През 2011 г. Пловдив
изпитваше нужда от промяна. Трябваха ни 12 месеца, за да подготвим
града за растеж. Променихме нормативни документи, внесохме нова философия в управлението
на общината, на културата. Създадохме проектна
готовност, за да стартираме изпълнението на големите обекти, които се
случиха. Твърдя, че общината е в много добра
кондиция за следващите
4 години.
Започва вторият мандат. Това ще е мандат на
растежа. Имаме проектната готовност да развиваме града и да го подготвим за следващите 20

П

години. След този мандат, каквото и да се случи, градът не може да се
отклони от зададената
посока - на растеж.
След четири години с
Пловдив ще гордее цяла
България - Европейска
столица на културата. В
следващия мандат ще
работим за това Пловдив
да има нов централен

площад, а коритото на
река Марица да се
превърне в зона за спорт
и отдих.
Направихме най-голямата трансформация с
квартал "Капана", като го
превърнахме в зона за
творчески
индустрии.
Сега на ход е реализацията на "Тютюневия
град" - емблематичните

Новият зоопарк ще бъде открит през май

Мандатът през 2015 година
На 15 септември
започна строителството на новата сграда на ЦДГ "Чайка".
Уникалната детска
градина ще е не само модерна и красива, но и функционална с голяма
площ и много светлина. В сградата
ще има плувен басейн, физкултурни
салони и две кухни,
едната от които ще
е млечна - предназначена за най-малките жители на
Пловдив.

Отвори врати новият Общностен център в
Пловдив. В комплекса на ул. "Вратцата" 4 вече
се помещава ОДЗ "Щастливо детство" - детска градина с 4 групи и ясли с 2 групи. На разположение на майките от района е и млечна
кухня. В специализираните кабинети на Общностния център се предоставят безплатни
здравни консултации и подкрепа на родители
и деца с проблеми, ранна интервенция на деца с увреждания.

складове да станат пространства за култура.
Имаме проекти за нови
мостове, надлези, които
ще променят инфраструктурата.
Започваме
реализацията на 4 възлови булеварда с общия проект с
Европейската банка за
възстановяване и развитие
за 30 милиона лева.

Точно година след първата копка бе открита новата ЦДГ "Мир", която тази година празнува 50- годишен юбилей. Модерната двуетажна
сграда с разгърната площ 2257 кв. м приема
200 деца в 8 групи. Градината разполага с 4 детски площадки, закрит плувен басейн, физкултурен салон и др.

Трета част
Над 1 млн. лв.
инвестира общината в пътната инфраструктура
в
квартал "Гагарин".
Всички улици и
междублокови
пространства
с
паркинги в карето
между бул. "България" , бул. "Цар
Борис III Обединител", бул. "Дунав" и ул. "Огражден" , които се
нуждаят от реконструкция, ще бъдат преасфалтирани изцяло.

В ход е монтирането на електронни информационни табла по 354 спирки, които ще показват в реално време движението на градските автобуси - номерата на маршрутните линии
и минутите, оставащи до пристигането им. Те
са част от "Система за управление на градския
транспорт" по проект "Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град
Пловдив".
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четири години - растеж!
От 16 години в града не
е строен нов булевард.
Последните два са от времето на Спас Гърневски бул. "Найчо Цанов" и продължението на "Марицаюг" към "Изгрев". След
това са правени реконструкции, разширения, но изграждане на чисто нов, какъвто ние започваме сега с
бул. "Северен", не е имало
отдавна. Той ще свърже
търговската зона на "Брезовско шосе" с републиканския път I-8 и ще разтовари трафика през панаира. С общински средства
разширяваме бул. "Васил
Априлов" и изграждаме
ул. "Цветан Лазаров". Но
може би най-големият ни
проект през следващия
мандат е разширението на
"Голямоконарско шосе",
което свързва Пловдив с
магистрала "Тракия". За
него ще търсим и подкрепа
от държавата.
В първата година на новия мандат собствените ни
приходи ще са в същия
размер - 115 млн. лева, и
приблизително 108 млн.
лева от републиканския
бюджет за държавно делегираните дейности. Преходният остатък се очертава около 30 млн. лева.
Кандидатстваме
за
държавно финансиране на

бул. "В. Априлов". Надяваме се да получим средства
и за ЦДГ "Чайка". Догодина основно ще се работи
по вътрешнокварталните
улици, защото бул. "Васил
Априлов" вече е в ремонт
и предстои да започнем големия проект, финансиран
от ЕБВР - Коматевско
шосе, бул. "Руски", "Шести септември", "Северен".
Не можем да затваряме
други големи булеварди.
Проектираме, но за
2017 г. реконструкцията
на ул. "Даме Груев", ул.
"Гладстон" и "Любен Каравелов", на които ще се премахва паваж. Надявам се
още следващата година да
започнем строежа на подлез "Модър - Царевец". Това означава, че през пролетта трябва да обявим
търг за изпълнител и през
август - септември да започнем. Ще възложим
препроектиране на подлеза, като очакваме цената да
падне на 8 млн. лева. Проектът включва и разширението на ул. "Царевец".
Спускането в подлеза започва от бул. "Хаджи Димитър", където също проектираме премахване на
паваж. През януари, след
като бъде избрана надзорна фирма, започва цялостното премахване на паважа

Така ще изглежда новият централен площад

на Коматевско шосе. Паралелно ще се работи на
бул. "Северен", чието изграждане няма да пречи на
движението.
Бул. "Руски" ще се ремонтира, след
като приключим с "Васил
Априлов".

През май ще открием
зоологическата
градина.Преди това ще започнем кампания за осиновяване на животните - граждани и фирми да поемат
тяхното изхранване.
И през новия мандат

ще се копае и ще се гради.
Трябва да има смисъл да
си кмет. Трябва да има
проекти и визия къде ще е
градът след 20 - 30 години.
Така управляваме с екипа
ми. Ще се боря за всеки
един проект, който е важен

за града.
Никакво отстъпление,
каквата и съпротива да
има. Пловдив трябва да
посрещне 2019 с изправена
глава и да е достоен европейски център на културата.

Мандатът през 2015 година
Бившата Гарнизонна
фурна в Пловдив вече е
общинска собственост.
На практика бе изпълнено взетото решение
№ 729 от 18.09.2015 г., с
което Министерският
съвет прехвърли безвъзмездно собствеността
на поземления имот, заедно с 9 сгради в него с
обща площ 7022 кв.м. и
данъчна оценка 2 609
893 лв. в полза на община Пловдив. Предвижда
се основната част от терена да се превърне в
парк с детска и спортна площадки.

С реконструкцията на "Коматевско шосе"
стартира съвместният проект на Община
Пловдив и Европейската банка за възстановяване и развитие. До края на годината се очаква да започне реконструкцията на паважния
участък на бул. "Шести септември", а след това
- на бул. "Руски", както и изграждането на първия от 16 години насам съвсем нов пловдивски булевард "Северен" между моста на Адата и
"Брезовско шосе".

Уникален дигитален планетариум, морски и
сладководни аквариуми и терариум отворих а
врати в пловдивският природонаучен музей най-модерният в България. До средата на следващата година се предвижда да бъде открита и
останалата част от експозицията.

Стартира реконструкцията на бул. "Васил
Априлов". Освен подмяната на паважа с асфалт, са предвидени
всички дейности за изграждането на един изцяло обновен модерен
път. Предстои пълна рехабилитация с подмяна
на три водопровода и
канализацията, изграждане на дублираща канализация, ново осветление, тротоари и паркоместа пред Медицинския университет. Проектът включва и изграждането на велоалеи.

Официално бе открит Младежкият център
със спортен комплекс в парк "Отдих и култура".
Проектът е реализиран по Програма BG06 "Деца и младежи в риск", финансирана по Финансов механизъм на Европейското икономическо
пространство 2009-2014. Общата стойност е 2
900 000 лв., като безвъзмездната помощ е в
размер на 2 243 000 лв. По своя инициатива
Община Пловдив надгради проекта, като инвестира близо 1 780 000 лв. в изграждането на
спортния комплекс.

твори врати едно истинско бижу до Гребния канал - Младежки
център, реализиран по Програма BG06 "Деца и младежи
в риск", финансирана по Финансов механизъм на Европейското
икономическо
пространство 2009-2014. Общата стойност е 2 900 000
лв., като безвъзмездната помощ е в размер на 2 243 000
лв.
Лентата прерязаха кметът Иван Тотев, министърът на младежта и спорта
Красен Кралев, посланикът
на Кралство Норвегия Гюру
Катарина Викьор, областният управител Здравко Димитров и заместник-кметът
по спорт, младежки дейности и социална политика Георги Титюков.
По своя инициатива община Пловдив реши да надгради проекта, като инвестира близо 1 780 000 лв. в изграждането на спортен комплекс. Той се простира върху около 8 декара и включва
три футболни и две баскет-

О

Младежкият център отвори
- продукт с ново качество
болни игрища, комбинирано
игрище за волейбол и тенис
на корт, 4 тенис-маси и писта за бягане.
Особено новаторско е
решението да се изградят
две съседни фитнес площадки. Едната е за младежи, които се стремят към спортно
майсторство, а другата - за
над 50-годишни пловдивчани. Уредите за възрастни са
под тента, която да пази
спортистите от дъжд и слънце.
"Искахме така да впишем Младежкия център в
градската структура, че да

обслужва интересите на поширока част от пловдивчани
и гостите на града. Сградата, колкото и да е модерна и
с много функции, не ни бе-

Финал на Транспортния проект от април eлектронно таксуване
Големият транспортен
проект на Пловдив е пред
финала си. Ангажираните с
изпълнението му фирми и
предприятия преминават на
двусменен и трисменен режим на работа. "Планът е
до 15 декември да подадем
документи за Акт 15, което
означава приключване на
строително-монтажните работи, макар крайният срок
за изпълнение да е краят на
годината", коментира кметът на Пловдив инж. Иван
Тотев.
Екипи на общинските
предприятия "Организация
и контрол на транспорта" и
"Жилфонд" също се включват в новия работен график,
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като основната им задача е
грижата за монтиране на
новите знаци и режими на
кръстовищата. Съдействие
се очаква също от органите
на МВР.
"Тази седмица започва и
монтажът на електронните
табла по 354-те автобусни
спирки. Призоваваме гражданите да ги пазят от вандалски прояви, тъй като със
скорошното им пускане в
действие ще се постави ново начало в качеството на
предлаганата транспортна
услуга", заяви заместниккметът Георги Маринов.
За 1 април 2016 г. се
предвижда стартът на системата за електронно таксу-

ване в масовия градски
транспорт. В момента се
подготвя нормативната база, която да регулира начина на работа на новата транспортната система. Заедно с
консултантите по проекта
"Модернизация и развитие
на устойчив градски транспорт в град Пловдив" и заинтересованите институции
активно се работи върху наредбата, която да унифицира превозните документи билетите, смарт картите,
уточняват се отстъпките.
Подготвят се анекси към
договорите с превозвачите
за новите начини на плащане.
Дейностите по компо-

ше достатъчна. Затова променихме цялата зона наоколо, за да стане това прекрасно място, което вече се посещава от пловдивчани. Горденентите на транспортния
проект вървят в график и до
31 декември, когато е крайният срок за физическото
му изпълнение, ще бъдат
приключени, заяви ръководителят на проекта Борислав Кръстев.
Велоалеите са почти готови, до края на октомври
се очаква да приключи
свързаната с тях хоризонтална и вертикална маркировка. 600 светофара на половината от включените в
проекта 43 кръстовища вече
са подменени, монтирани са
10 контролера. Спирките са
подготвени за монтажа на
електронните табла, който
ще стане преди самото въвеждане на системата.
Очаква се доставката на
сървърите и видеостената
за Центъра за управление
на трафика, който се намира
в новата административна
сграда на бул. "Шести септември".В момента се извършва
окончателното
окомплектоване на автобусите с крайни устройства.
"С транспортния проект
правим невероятна промяна
в обществения живот на
Пловдив. Тя е свързана с изцяло нова философия на управление на градския транспорт, пътуване по неговите
линии. Съчетано с изцяло
новата философия за преминаване през кръстовищата и с велоалеите като възможност за алтернативен
транспорт, такава промяна
в града не се е случвала",
коментира кметът Иван Тотев.

ем се, че стигнахме до момента да мислим интегрирано, по-широкомащабно, да
се опитваме да свързваме
много градски задачи в общо цяло, за да дават продукт
и качество, каквото очакват
нашите съграждани и отговаря на ХХI век", посочи
кметът на Пловдив Иван
Тотев при откриването на
Младежкия център. "Община Пловдив подготвя добри
проекти и печели доверието
на международни партньори", допълни той.
В своето поздравление
министърът на младежка и
спорта Красен Кралев определи Младежкия център в
Пловдив като уникален и изрази увереността си, че той
успешно ще изпълни своето
предназначение.
Новоизградената триетажна сграда на Младежкия
център разполага с модерна
база, която включва зали за
обучение,семинарна и кон-

ферентни зали, библиотека,
интернет клуб, зона за хранене, медицински кабинет,
17 стаи с 41 места за настаняване, медицински център
и 6 съблекални, които да обслужват спортната зона, с
които общината надгради
проекта. Тук ще се провеждат обучения, ще се създават програми за реинтеграция на отпадащи от училище
младежи, ще има клубове по
интереси, свободен достъп до
интернет и медийно базирани
платформи, кръгли маси по
проблемите на младежите в
риск. Предвижда се гостуване
на младежи от други европейски страни, разказа заместник-кметът Георги Титюков.
На територията на комплекса бяха засадени над 100
дръвчета от различни видове.
В близост е и наскоро откритата модерна детска площадка, една от най-големите в
града, изградени са нови паркоместа.
"Прекрасният резултат ни
дава увереност да продължим
да изграждаме подобни спортни комплекси, като вторият
ще направим още догодина в
зоната на "Колодрума", заяви
Тотев.Целта е през мандата
да бъдат изградени поне още
2-3 такива комплекса в различни части на града, които
да бъдат притегателно място
за пловдивчани да поддържат
физическа форма.

Георги Маринов
е новият зам.-кмет
Георги Маринов е новият зам.-кмет " Обществен ред и транспорт" в община Пловдив. Със структурата, която се предвижда да влезе в сила от 1
януари 2016 г., двата ресора ще бъдат отделени,
като Георги Маринов ще
продължи да отговаря за
обществения ред и сигурността.
"През миналия мандат

той бе сред експертите на
високи управленски позиции в общината като началник-отдел "Обществен
ред и управление на кризи" и е изключително запознат с оперативната работа. Самият Маринов е
добре познат сред компетентните държавни институции", посочи кметът
Иван Тотев.
Новият
заместниккмет увери, че политиката
на Община Пловдив от
последните 4 години за
повишаване сигурността
на гражданите и гостите
на Пловдив ще продължи.
При
официалното
представяне на новия си
заместник инж. Тотев благодари за високия професионализъм и отличната
работа на досегашния титуляр инж. Александър
Държиков, който напусна
екипа на общината.
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„Северен“ с два нови булеварда
олемите проекти в район "Северен"в новия
мандат са изграждането на изцяло новия едноименен булевард на стойност 9 млн. лв., както проектиране и реконструкция
на "Марица-север", каза
райкметът Ральо Ралев.
В момента тече и ремонт на стадион Марица
на стойност 50 хиляди лева, 6 паркинга се преасфалтират и разширяват.
Ще се преасфалтират
изцяло улиците "Колю Фичето", "Гонда вода", "Поп

Г

разширява двойно.
Предстои проектиране
за ул. "Полет", която е
връзката между Брезовско
и Карловско шосе затежкотоварния трафик. Там
реконструкцията ще е цялостна, като включва и ново осветление.
В капиталовата програма влиза и реконструкцията на ул. "Огражден" в
участъка от бул. България
до училище "Н.Вапцаров".Цялостна реконструкция е заложена и за
бул. "Васил Левски".

Тодор Ефтимов", локалното платно на бул. "България", ул. "Стефан и Обрейко Обрейкови", където ще
има и паркоместа за успоредно паркиране, ул. "Ладога". Навсякъде, където
тече преасфалтиране, ще
се правят и нови тротоари.
Ще бъдат подменени
тротоарните плочки на откритото пространство от 4
дка пред клиника Луксор,
където вече има изградени
детска и фитнес площадка
и площадка за кучета. Самата детска площадка се

„Източен“ продължава „Западен“ кърпи улиците ударно и прави тротоари
с новия парк и „Чайка“
Строителните дейности по изграждането на новия парк на улица "Богомил" напредват и мястото, което преди два месеца пустееше, вече е неузнаваемо. Кметът на "Източен" Николай Чунчуков задоволство от свър-

шеното - засадени са над
4000 нови храсти, 4000
сезонни цветя и 120 дървета местни видове - ясен,
явор, дъб, чинар, бреза,
липа.
Оформени са алеите,
монтирано е парковото
осветление, пейките, чешмата, детската площадка,
оформя се алпинеума и се
изгражда атрактивна беседка за отдих.
Първата копка бе направена на 2 септември от
кмета Иван Тотев, а паркът се изгражда на площ
от почти 7 декара с европейско финансиране по
Оперативна
програма
"Регионално развитие.
"Продължаваме с реализирането на проектите в
район "Източен"", увери
районният кмет. Сред
приоритетите освен парка
и новата ЦДГ "Чайка", са
ремонти на вътрешнокварталните улици и тротоари, нови места за паркиране, осветление, благоустройство на междублокови пространства.

Кът с водни приятели за
„Велимира“ в „Тракия“
Детска градина "Велимира" реализира проект по
ПУДОС "Еко кът водни
приятели" на стойност 4800
лева. Аквариуми с многобройни рибки и костенурки
вече радват посетителите на
детското заведение. Новите
придобивки са разположени
във фоайето, а малчуганите
всекидневно се любуват на
водните обитатели и полагат грижи за тях.
"Изпълнението на проекта е много добро. Адмирации за директора и всички
служители на ЦДГ "Велимира" за свършената рабо-

Студенти на стаж в „Южен“
Осем третокурсници
редовно обучение от специалностите "Софтуерни
технологии и дизайн" и
"Бизнес информационни
технологии" на Факултета
по математика и информатика към ПУ са вече на
стаж в администрацията на
пловдивския
район
"Южен", съобщи новият
кмет Борислав Инчев.
"Районното кметство
трябва да се отвори за
гражданите, бизнеса и
всички
заинтересовани
страни. Стараем се тези

промени да започнат буквално от първите дни. Приехме студентите-практиканти, защото смятам, че е
задължително да има млади образовани хора, които
да познават как работи администрацията и да придобият интерес към процесите
и дейностите в нея, за да пожелаят един ден да работят
реално за хората, а не просто да бъдат чиновници", заяви Инчев.
В началото на мандата
си Борислав Инчев се зае и
със санитарна сеч по проте-

жение на цялата улица "Даме Груев". В районната администрация има постъпили много сигнали за опасни
изсъхнали и падащи клони,
а преди време има и повреден от дърво автомобил.
"Даме Груев" е оживена
улица, тук са съсредоточени много обекти на дребния
и средния бизнес, ежедневно минават много хора и за
всички съществуваше реална опасност от сериозен инцидент, затова реагирахме
бързо, обясни Инчев.

та", заяви кметът на район
"Тракия" Костадин Димитров. Той подчерта, че само
четири детски градини от
Пловдив са спечелили проекти по ПУДОС, а от администрацията на район "Тракия" са помогнали при изготвянето на проект "Еко
кът водни приятели" .
Кметът на район "Тракия" Костадин Димитров
сподели и задоволството си
от факта, че възпитаниците
на ЦДГ "Велимира" вече
интензивно ползват последната придобивка в детската
градина - плувния басейн.

С нови тротоари стартира още в първия ден на
новия мандат кметът на район "Западен" Димитър Колев. От администрацията
работят по изцяло нов тротоар на улица "Вечерница".
"През този мандат ще
наблегнем сериозно на пешеходните настилки по
второстепенните улици.
Предвиждаме 50 процента
от собствените приходи за
2016-та година да бъдат заделени за ремонт на стари
и направа на нови тротоари", заяви районния кмет
Димитър Колев.Той припомни, че тази година до
момента са ремонтирани
стари и изпълнени нови
тротоарни настилки на обща площ от 2270 квадратни

метра.
Администрацията на
"Западен" предприе и
спешно кърпене на улиците.Запълнени са дупките по
улица "Царевец" и в района
на Гребната база.Собствеността върху отсечката на
"Царевец" от Пещерско
шосе до булевард "Свобода" наскоро бе прехвърлена от държавата на общината. Тя е възлова за планираното в бъдеще отваряне
на "Модър - Царевец" и
последващото разширение
и свързване на улицата с
булевард "Свобода".
Закъпрени са дупки и по
продължението на Шести
септември от Спортното
училище до Пещерско шосе.

В „Централен“ оглеждат
дърветата и трошките
По разпореждане на
кмета на "Централен" Георги Стаменов бяха извършени огледи на декоративната дървесна растителност в дворовете на
детски градини, училища
и детски ясли .Комисиятаустанови, че е необходимо да бъдат оформени короните на дървета в 12 от
общо 33 заведения.
Районната администрация започна и офанзива
за премахването на излезли от употреба автомобили, чийто собственици на
са изпълнили поставените
предписания за техническа изправност.
От началото на 2015 г.

в "Централен" са издадени 120 броя предписания
към собственици на излезли от употреба моторни превозни средства,
уточни районният кмет
Георги Стаменов. Той допълни, че в понеделник 23.11.2015 г., също предстои репатриране на стари
коли.
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„Младост“
модерен плувен комплекс
Нилски крокодил и
звездни костенурки атракция в обновения
Природонаучен музей

бщината подготвя
процедурите за изграждането на модерен плувен комплекс
"Младост", съобщи кметът
на Пловдив Иван Тотев. Той
уточни, че новият покрит
басейн ще бъде с олимпийски размери 50 на 25
метра, 10 коридора, 30
клетки за събличане, с два
отделни входа - единият за
състезатели и треньори, а
вторият - за посетители.
Топла връзка ще има към
съществуващия
басейн
"Младост" и към спортния

О

диспансер. Изискванията
към проектантите са сградата да е енергийно ефективна, като освен връзка с
ТЕЦ да има на покрива соларни панели, които ще
използват
слънчевата
енергия. Новата сграда ще
бъде с енергийно ефективни материали, така че да
се гарантират по-ниски експлоатационни разходи.
"С тази придобивка
Пловдив ще стане център
на много състезания и събития, свързани с плувните спортове. Общината ще

осигури прекрасно място
както на всички спортисти, така и на гражданите",
заяви Иван Тотев. Той
обясни, че решението да
се построи този комплекс
е дошло след мащабната
реконструкция на басейн
"Младост" през 2012 2013 година. "Политиката
на общината повече пловдивчани да използват съоръжението доведе до това,
че през последните години
басейнът работи на пълен
капацитет. През тази година заделихме в общинския

бюджет 150 хиляди лева
за проектиране на съвсем
ново съоръжение, което
ще превърне басейн "Младост" в модерен плувен
комплекс от няколко басейна и спортен диспансер", уточни Иван Тотев.
Вече са монтирани соларни панели. Новата инсталация работи успешно и
водата в душовете вече се
загрява икономично и екологично от слънцето. Инвестицията е за 30 000
лева, отпуснати от общинския бюджет.

Волейболен требъл - общината помага

Кметът Иван Тотев
посрещна в общината волейболистките и ръководството на ВК "Марица". Поводът e спечелването на историческия
требъл - Шампионска
титла, Купата на България и Суперкупата.
"За мен е огромно

удоволствие да ви посрещна отново в Община
Пловдив след спечелването на трите купи.
Волейболът е един
спорт, който в Пловдив
винаги е добре представен, но това, което се
случва в последната година, е наистина впечат-

ляващо. Този требъл със
сигурност ще остане в
историята", каза кметът
Иван Тотев.
Срещата беше ден
преди решаващия мачреванш от шестнадесетинафиналите на европейския клубен турнир за Купата на ЦЕВ с белгийс-

кия Дофин (Шарлероа),
който бе спечелен от
"Марица".
"Общината ще продължи да помага по силите си, за да продължи победното ви шествие по
залите у нас и Европа",
обеща кметът на Пловдив.

"Щастливи сме, че всички пловдивчани и гости на
града вече могат да посещават най-модерния природонаучен музей в България" заяви при откриването
на планетариума, аквариумите и терариумите в Природонаучния музей кметът
на Пловдив инж. Иван Тотев.
Само за дните на отворените врати преди официалното откриване 3D планетариума той беше посетен от над 5000 души.
10-годишен нилски крокодил, излюпен в Египет,
както и звездни костенурки
са сред атракциите в обновения природонаучен музей. Посетителите могат да
видят също сепии и октоподи. Ремонтът продължи две
години и глътна близо 2
милиона лева от бюджета
на общината. Сладководният аквариум разполага с
216 вида, а морският - с
двадесетина.
"Всички животни при
нас са размножени в домашни условия, по никакъв
начин не са ощетявани диви
популации, тъй като това
противоречи на нашата политика. Тенденция е терариумните животни да са са-

мо животни, размножени в
плен, за да не се стимулира
уловът на диви видове",
уточнява директорът Огнян
Тодоров.
Предстои да бъде открита зала с препарирани
животни, гвоздеят от които
е мъжки лъв, конфискуван
на границата, но за целта
експозицията трябва да получи одобрение от Министерството на културата и
БАН. Това ще стане следващата година, когато се
очаква да бъде открита и залата с живи пеперуди. Пеперудите ще се купуват по
интернет като какавиди, тук
ще се излюпват, растат и
размножават. Насекомите
ще бъдат само от екзотични видове, защото разпоредбите на българския Закон за опазване на биоразнообразието са много строги в това отношение. Посетителите ще имат пълен
достъп до атракцията, която ще се пази с жива охрана
и видеокамери.
На многобройните посетители се радва вече 3D
планетариумът. Той дава
възможност не само да се
привличат туристи към
Пловдив, а и да се провеждат открити учебни часове
по различни науки.

