Първа копка на
„Модър- Царевец“,
пълна промяна между
„Руски“ и „В. Априлов“

Дигитализират
50 000 културни
експонати на
Пловдив
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Пловдивчанинът
Тед Кочев:
Градът е
неузнаваем!
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Петър Зехтински:

Спортът заема
важно място в
живота на Пловдив
С мащабно залесяване започна поредното разширение на парк "Лаута". Още 300 нови дръвчета
от местни видове чинар, ясен и липа ще допълнят една от най-старите паркови зони в Пловдив.
В старта на залесителните дейности се включиха кметът на Пловдив инж. Иван Тотев, всички
районни кметове, спортист № 1 на България за 2015 година Габриела Петрова, ръководството и
момичетата на Волейболен клуб "Марица", студенти от Аграрния университет, представители на
Регионалната дирекция по горите, на администрацията и много граждани.
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Зелена светлина за ремонта
на Коматевско шосе
Здравейте!
Годината започна много добре за
Община Пловдив и темпото непрекъснато се вдига. С готовна проектност от предишния мандат сега ще берем плодовете.
Пловдив се преобрази в последните години, но ще продължи да бъде все по-приветлив и по-гостоприемен. Пред нас е Европейската столица на културата и трябва да я посрещнем
като добри домакини. Всички усилия са насочени да
покажем на света един обновен и развиващ се град.
На 10 април се събираме на площад "Съединение"
и потегляме към Гребната база. Включвам се с удоволствие във велошествието "Аз карам велосипед" ще тестваме новите вилоалеи, ще се насладим на
алтернативния транспорт, за който в Пловдив вече има чудесни условия. Ще се радвам да се видим!
Пловдив ще има чисто нови улици. Скоро отваряме "В. Априлов" от Гарата до "Л. Каравелов" и продължаваме до Пещерско шосе. Идва ред на "Руски",
който ще се превърне в модерен булевард. Започваме Коматевско шосе. Махаме паважа на "Гладстон" и
променяме изцяло пространството между "Руски" и
"В. Априлов". Инфраструктурната програма на
Община Пловдив е от най-мащабните.
Започнахме залесителна кампания, която ще увеличи една от най-старите паркови зони в града "Лаута", ще направи по-уютни кварталите на Пловдив.
Инж. Иван Тотев,
кмет на Пловдив

община
Пловдив
пристигна дългоочакваният отговор
от Европейската банка за
възстановяване и развитие
за липса на възражения,
така нареченият "No objection", касаещ изборът на
строителен надзор за реконструкцията на "Коматевско шосе" . Това означава, че скоро се очаква да
започне същинската работа по изпълнението на про-

В

екта.
Дългоочакваният ремонт на пътната артерия
включва участъка от входа
на квартал Коматево до
бул. "Александър Стамболийски". Компрометираната паважна настилка ще
бъде заменена с асфалт,
като тези дейности се
предхождат от подмяна на
водопровода, канализацията и подземната инфраструктура. Проектът пред-

вижда джобове за автобусните спирки, ново осветление, тротоари и велоалея,
както и разширение в някои участъци при следващата втора фаза на изпълнение.
"Коматевско шосе" е
първият обект от съвместния проект на Община
Пловдив и Европейската
банка за възстановяване и
развитие, който стана възможен благодарение на

доброто финансово състояние и висок кредитен рейтинг на общината. В него е
включена реконструкцията
на паважния участък на
бул. "Шести септември",
на бул. "Руски", както и изграждането на първия от
16 години насам съвсем
нов пловдивски булевард
"Северен" между моста на
Адата и "Брезовско шосе".
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Дигитализират
50 000 културни експонати
на Пловдив
латформа за дигитално културно-историческо наследство ще събере 50 000 експонати от пловдивските музеи, 10% от които са от
ромското наследство. Община Пловдив е пионер в
поредна инициатива за
съхраняване на движимото
и недвижимо наследство
на най-стария жив град в
Европа.
С 586 778 евро безвъзмездна помощ от програма "Културно наследство
и съвременни изкуства"
ще се финансират дигитален център в общински ин-

П

ститут "Старинен Пловдив", втори в НБ "Иван Вазов" и четири мобилни дигитални станции в трите
големи музея - Археологическия, Историческия и
Етнографския, както и
Градската художествена
галерия. Проектът цели
дигитализация на движимото и недвижимото културно-историческо наследство от фондовете на тези
институции.
Европрограмата се субсидира от Швейцария,
Лихтенщайн и Норвегия,
страни, които не са членки
на ЕС, но дават своя фи-

Общината даде кураж още тризнаци в града

Семейство Ивелина и Илия Стоянови получиха чек
за 5000 лева за тризнаците Самуил, Данаил и Емануил

Кметът Иван Тотев
връчи чек за 5000 лева на
Ивелина и Илия Стоянови, родители на новородените на 5 февруари в
града тризнаци Самуил,
Данаил и Емануил. Общината осигурява на
младото семейство и социален асистент за срок
от 24 месеца.
Пловдив стана първият български град със
специално внимание и
подкрепа за родените в
него тризнаци и техните
семейства след като преди година по предложение на кмета Иван Тотев
Общинският съвет прие
решение за отпускане на
5000 лева еднократна помощ и социален асистент
на заплата от общинския
бюджет, който да съдейства на семейството до навършването на 2-годишна възраст на децата.
"Вниманието, което
оказваме на тези много-

детни семейства, дава
смелост на много други
хора. Когато научиш
прекрасната новина, че
чакаш три деца, но живееш в гарсониера и не си
сигурен за бъдещето, може да вземеш решение,
за което след години да
съжаляваш. Ролята на
обществото в лицето на
общината и Общинския
съвет е да изготвят съответните нормативни документи, така че да окуражат всички такива родители в Пловдив", заяви
Иван Тотев..
Семейство Стоянови
благодари за вниманието
и помощта. Преди помалко от година за първи
път тя бе дадена на родените на 18 май 2015-а
тризначки Даная, Дария
и Анелия. Баща им Костадин Топоров официално покани кмета да стане
кръстник на трите му дъщерички.

нансов принос като част от
общото европейско икономическо пространство,
обясни ръководителят на
проекта Пламен Панов от
Община Пловдив.
За работата на двата
центъра и четирите мобилни станции, в които ще се
провежда дигитализацията, ще бъде закупено и необходимото оборудване последно поколение скенери, компютърна и фото
техника. Седем експерти
по културно-историческо
наследство ще подбират
артефактите, а други седем ще извършват процеса

на дигитализация. По този
начин ще се работи за подобряване на административния капацитет на участващи в проекта партньори.
В рамките на проекта
има заложено изграждане
на единна система, която
съхранява дигитализираните единици. Тя ще бъде
унифицирана и споделена
между музеите и галерията и ще подобри управле-

нието на културно-историческото наследство. Предвидена е дигитализация и
на 30 паметници на културата от национално значение - Малката Базилика,
Голямата Базилика, Античен театър, Данчова къща
и др.
"Гордеем се, че успяхме да защитим проекта,
който е изключително важен за Пловдив и поставя

ново начало в отношението ни към културно-историческо наследство", категоричен бе кметът инж.
Иван Тотев. Той допълни,
че по този начин потребителите ще могат да се запознават и да разглеждат
богатото културно-историческо наследство на
Пловдив, а това да ги мотивират да посетят найстария жив град в Европа и
да видят обектите на живо.

„Чайка“ расте бързо, готова е до септември
Първият етаж от уникалната детска градина
"Чайка" вече е готов. Строителството върви по график и се очаква грубият
строеж на корпусите да завърши през април. Срокът
за изпълнение е 18 месеца
и тече от 15 септември
2015 година. Очаква се
обаче градината да бъде завършена за една година.
До края на април "Източен" пуска поръчка за
оборудването на стойност
до 400 хиляди лева, а през
май общината ще пусне за
класиране 200 места от
най-новата детска градина
в Пловдив. "Чайка" е единствената в града , която се
строи по авторски проект,
а не по типов. Има кръгла
форма, разположена на 7
декара, като всяка от осемте групи ще има отделна
площадка с игрушки според възрастта на децата.
"Чайка" ще разполага и с
паркинг за 20 автомобила.
Ще има и млечна кухня, която ще се ползва от родители от квартал "Каменица".
Строителството
на
ЦДГ "Чайка" трябва да

Иван Тотев и кметът на район "Източен" Николай Чунчуков останаха доволни
от видяното при инспекцията на строителството на "Чайка"

приключи до септември,
когато ще бъдат приети децата, участващи в класирането през месец май", обяви кметът Иван Тотев.
Раждаемостта в Пловдив се покачва в сравнение
с последните две години и
догодина може да достигне
пиковите стойности от

2009-а година- 4000 новородени. През 2015-а година родените деца са със 150
повече отколкото през
2014 година или общо
3600.
"Предстои най-големият набор родени деца през
2009 година ще бъде изписан от детските градини,
затова Община Пловдив

предприема действия по
намаляване на броя на децата вътре в самите групите. Надяваме се от есента
те да наброяват 24", обясни
още кметът Иван Тотев.
Децата от подблоковите групи ще бъдат преместени и така те ще получат
по-добро и качествено обслужване.

Тръгна новият транспорт на Пловдив
В реална експлоатация
от влезе системата за управление на градския транспорт, реализирана по големия транспортен проект
на Пловдив.
"По електронните табла
на спирките вече се изписват оставащите минути до
пристигането на следващия
автобус по съответната линия", съобщи директорът

на ОП "Организация и контрол на транспорта" инж.
Борислав Кръстев. В самите автобуси също работят
както таблата, така и аудиосистемата, информиращи
за следващата спирка.
Издадени са първите
електронни карти и започва
реалното им чекиране на
монтираните в автобусите
устройства.
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Пловдивчанинът Тед Кочев:

Градът е неузнаваем!
е мога да позная Пловдивстанал е красив
и голям", възкликна легендарният режисьорТедКочевна среща с кмета
Иван Тотев. На тържествена церемония в заседателната зала на Общината той стана официално жител на Пловдив.
Личната му карта с адрес
"Кап. Райчо", където живеят негови роднини, му
беше връчена от директора на ОД на МВР старши
комисар Христо Разсолков.
"Изключително ми е
приятно да поздравя и да
кажа "Добре дошъл" на
най-новия гражданин на
Пловдив, на една от големите звезди в киното, ре-

Режисьорът Тед Кочев обеща
да носи личната си карта на
пловдивски гражданин до
сърцето си

"Н

жисьор с много богата
биография, прославил
България по целия свят,

и в частност Пловдив Тед Кочев", приветства
го кметът.

"За мен е истинска
чест да връча този документ за самоличност на

г-н Кочев, който вече е
български гражданин",
каза и старши комисар

Христо Разсолков.
Тед Кочев заяви, че ще
носи личната си карта до
сърцето и сподели, че е
останал изумен от развитието на Пловдив, като го
сравни с мегаполиси като
Париж и Ню Йорк. Той е
идвал тук за последно
през 1965 година.
Иван Тотев подари на
именития ни съгражданин плакет "Античен театър", книга с историята
на Община Пловдив и тениски с надпис "Plovdiv
2019".
Бащата на Тед Кочев е
роден в Пловдив, а майка
му е македонка. Благодарение на тях знае за българските традиции и обичаи и че в дома му винаги
са се готвили нашенски
гозби - боб, леща, сарми,
пълнени чушки, баклава
и зелник. Той сподели, че
има планове да направи
филм за Цар Борис III и
спасяването на българските евреи по времето на
Втората световна война,
за да може светът да научи тази част от нашата
история.

Ново бизнес признание - индустриален Пловдив с рейтинг като
държавата - стабилна
център на Югоизточна Европа
перспектива
Пловдив получи поредната си награда - за голяма
община с принос в развитието на бизнеса. На церемонията за значими постижения в бизнеса - VIP
Business Awards 2016, призът беше връченна зам.кмета Стефан Стоянов от
изпълнителния директор
на Българската агенцията
за инвестиции Стамен
Янев.
"Това че общините насочват усилията си към
привличане на инвестиции
не само ни помага, но и
насърчава по-добрата среда на местно ниво", заяви
Стамен Янев. Той допълни, че кметът Иван Тотев
и неговият екип напълно
заслужено получават тази

награда с оглед развитието на града през последните години. Забележими
са резултатите от целенасочената политика, която

води местната власт в посока насърчаване на бизнеса. Пловдив и регионът
затвърдиха позициите си
на водещ индустриален

И световен гигант във
визитната картичка на града

Световният гигант за
осветителни тела OSRAM
стъпи в Пловдив със свой
завод, който ще осигури
900 работни места. Новата
производствена мощност
ще заработи от следващата година.
„Ние сме много щастливи да видим фирма от

ранга на OSRАМ, защото
това ни дава самочувствието, че сме създали подходящи условия за бизнес,
чрез които тази компания
е видяла и вижда нашите
предимства като регион",
заяви кметът на Пловдив
Иван Тотев на първата
копка.

"Много сме горди с това, което се случва в региона, и когато преди години
деветте общини подписвахме меморандум за общо сътрудничество и развитие, едва ли си представяхме, че икономическото
развитие и индустриализацията на регион Пловдив

център в страната.
"През последните години Пловдив се превърна в един от важните индустриални регионални
центрове в Югоизточна
Европа. "Тракия икономическа зона", обединяваща
девет общини и шест индустриални зони, успя да
привлече през изминалите
15 години над 1 милиард и
100 милиона евро инвестиции. Само в тези шест
индустриални зони над
120 компании отвориха
повече от 13 000 работни
места", заяви Стефан
Стоянов, като подчерта,
че плановете са по-големи и очакванията са инвестициите и новите работни места да продължат да растат.

ще се превърне в запазена
марка", обясни кметът
Иван Тотев.
Той допълни, че това е
резултат от работата на
всички кметове на общини,
които работят за развитието на "Тракия икономическа зона", както и на държавата в лицето на икономическия министър Божидар
Лукарски.
"Ние вече имаме всички конкурентни предимства да привличаме компании от типа на OSRAM,
които повличат крак и ни
дават възможност в презентациите за страната да
допълваме още повече на
брой предприятия и производства. Така че OSRAM
са взели едно разумно бизнес решение, защото се
възползват от предоставените от нас условия за добър бизнес, като ще осигурим и хора, които да бъдат
добри и лоялни служители," подчерта още Иван
Тотев.

Нивото на Община
Пловдив е "ВВ+" за дългосрочна емисия - Стабилна перспектива . Така
агенция "Стандарт енд
Пуърс" потвърди сегашното ниво на общината.
Това е първият преглед на
кредитния общински рейтинг за 2016 година.
Експертите се обосновават, че ниската данъчно
поддържана дългова тежест с ниски условни пасиви представлява рейтингово предимство. Положително се оценява и
бюджетната гъвкавост на
Община Пловдив.
Прогнозите на рейтин-

говата агенция "Стандартд енд Пуърс" са, че
общата производителност
на града ще остане стабилна през следващите
три години. Натежава и
фактът, че Пловдив може
да разчита на финансиране от Европейския съюз
за инвестиционни проекти.
Стабилната перспектива на Пловдив отразява
перспективата на България, като никоя община в
страната не може да притежава кредитен рейтинг
по-висок от този на държавата.

Гражданите на Пловдив
с награда „Шалом“
Награда "Шалом"в израз на благодарност към
гражданите на Пловдив
получи кметът Иван Тотев. Тя му бе връчена от
председателя на организацията Максим Бенвенисти. С риск на живота си
пловдивчани са спасили
своите сънародници евреи
от смърт в концентрационните лагери по време на
Втората световна война.
"Този акт е гордост за
цяла България и е останал
трайно в съзнанието на
поколения пловдивчани.
Това е взаимоуважение
между два народа. Горди
сме с тази саможертвена
постъпка. В Пловдив живеят представители на
много религии и култури,
което прави нашия град
неповторим и уникален.
Създава неговия специфичния дух", заяви кметът Иван Тотев и припом-

ни за получената през
2013 година награда "Шофар", която се съхранява в
Историческия музей.
"Ние сме братя като
българско общество, ние,
българските евреи и българският етнос винаги сме
били едно", заяви Максим
Бенвенисти. Според него
това е признанието за
българския народ, не за
българските евреи. Пловдив не е вторият, Пловдив
е другият град в България, който получава почетен знак на Организацията на евреите в България,
създаден преди 3 години.
"Наградата се дава на
гражданите на Пловдив,
спасили своите евреи.
Кметът Иван Тотев е достоен получател за този
знак," заключи Максим
Бенвенисти.

Думата
на кмета
бщина Пловдив продължава да изпълнява ударно инвестиционната си програма по
отношение инфраструктурата на града.
Очаквам през април да
подпишем договор с проектантите на Модър-Царевец, а до края на годината
да направим и първа копка.
Вече са отпуснати 60 000
лева за актуализация на
идейния проект. Общата
стойност на новото съоръжение ще е съизмерима с
тази на ремонта на булевард "Васил Априлов" около 7-8 милиона лева.
Конструкцията
на
бъдещия подлез е изградена, но към момента тук няма пробив, тъй като такова
е условието, за да бъде издаден Акт 16 на високоскоростната железопътна линия. Връзката Модър - Царевец ще продължи с четири лентов път от бул. "Хаджи Димитър" до бул.
"Свобода". Предвижда се
улица "Царевец" да бъде с
две платна с по две ленти.

О
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Първа копка на „Модър- Царевец“,
Първият етап от ремонта на "В. Априлов"
приключва до 15 април

Сериозната работа по съоръжението "Модър-Царевец" започва тази година

Театърът влиза в дома си през май

Разкриват цялата
Голяма Базилика
Проект за укрепване,
който е част от проектната
документация за разкриване на Северния кораб на Голямата Раннохристиянска
базилика на Филипопол, депозира "Америка за България" . Кметът Иван Тотев
се срещна с представители
на фондацията, която ще
осигури финансиране от 4
900 000 лева. Общината
участва в проекта с облагородяването на градската
среда.
"В северния кораб планираме изграждане на презентационно пространство
за свързване с останалата
част на сградата и реализиране на площад пред католическа катедрала "Свети
Лудвиг", уточни Иван Тотев.
Идеята за цялостното
експониране на Голямата
базилика включва премахване на пътната връзка
между булевардите "Мария
Луиза" и "Цар Борис III
Обединител" и оформянето
на красиво площадно пространство. Предвижда се
дейностите по изграждането на бъдещия музей да
приключат през есента на
2018 година.
Епископската базилика
е разкрита при спасителни
археологически разкопки
във връзка с голяма рекон-

струкция на централната
градска част в Пловдив
през 80-те години на миналия век, между 1982 и 1986
г. Проучена е частично.
Разкрита е едва половината
от сградата от археолога
Елена Кесякова.
Самата базилика представлява трикорабна едноабсидна сграда, с атриум, заобиколен с портици. Общата
й дължина е 86.30 метра, а
широчината й е 38.5 метра.
Изключително мащабна по
размери, датирана е IV-VI
век, което я прави най-голямата базиликална сграда от
този период на територията
на България. Обектът е
обявен за паметник на културата през 1985г.
Преди време Община
Пловдив закупи 2 частни
имота на север от улица
"Гладстон" и след решение
от Министерски съвет получи правото да управлява
Голямата Раннохристиянска базилика, припомни кметът. Той заяви, че до месец
с КАТ ще бъде съгласуван
проект за регулиране на
движението, за да могат да
стартират проучвателни
дейности. В тази връзка
маршрутът на автобусна
линия 9 ще бъде променен
по ул ."Петко Д. Петков" "Капитан Райчо" - бул.
"Цар Борис Трети".

Драматичният театър
ще бъде готов до 20 май крайната дата за приключване на ремонта. Това стана ясно, след испекцията
на министъра на културата
Вежди Рашидов. Министерство на културата отпусна необходимите средства за довършване на
строителните работи. Проектът е на стойност 4.2 милиона лева, като 70 % от
тях са отредени за техника.
"Изказвам
огромна
благодарност на министър
Вежди Рашидов, който беше двигателят за ремонта.
Щастие е, че през цялото
време театърът имаше
възможност да запази своята дейност и публиката в
Дома на културата", каза
кметът на Пловдив Иван
Тотев. Той подчерта, че залата на театъра е ключова
и ще приеме много събития през 2019 година, когато градът ще е Европейска
столица на културата.
Кметът допълни, че в случая с Драматичния театър
намесата на държавата е
много важна и навременна.
"Завършване на ремонта в срок ще даде възможност да изпълним програмите и плановете за събитията, които сме предвидили и то на една модерна
сцена. Целият екип на теа-

търа положи големи усилия да работи в условията,
които предоставя Дома на
културата и да се съобразява и с други творци. Това
ми дава оптимизъм, че
през 2019 година ние заедно ще се справим", каза
още кметът..
Почти всичко в голямата зала на театъра е обновено, в това число и климатичната инсталация. Сцената е изградена по найсъвременните изисквания,
има горна и долна механизация, нова авансцена, ново осветление по последен
модел, осветителен мост и
озвучителна система. Театърът ще разполага и с
най-нова техника, ново ди-

мерно стопанство, което
управлява да целия процес,
който ще бъде напълно дигитализиран. На сцената
има нов асансьор, чрез
който най-лесно тя да бъде
обслужвана.
"От тук, от сцената на
Драматичен театър Пловдив са минали много големи български таланти целта е всичко да стане качествено. Имаме планове и за
отваряне на Дома на артистите. Докато съм министър няма да се закрие
нито едни театър", заяви
Вежди Рашидов. Той сподели, че от предишния
мандат това е единадесетият театър, който се ремонтира.

"Не случайно Пловдив
е столица на културата
през 2019 година", сподели
още министър Рашидов и
допълни, че това е станало
с усилията на кмета и неговия екип и заради нещата, които се случват в
Пловдив през последните
години.
"Искаме Драматичният театър да се превърне в
цял културен комплекс на
Пловдив", зказа директорът Кръстю Кръстев.
Очаква се събитието, което да даде старт на новия
сезон на театъра да е откриването на 20-тото юбилейно издание на театралния фестивал "Сцена на
кръстопът".

Парад на колелетата тества новите велоалеи
И тази година Пловдив
е от домакините на кампанията "Аз карам велосипед, последвай ме!". Велошествието по улиците на
Пловдив ще е първият сериозен тест на новите велоалеи.
Старът е на 10 април от
11 часа на площад "Съединение", а половин час порано всеки участник ще
получи номер и фланелка.
Начело на шествието ще

бъде кметът на Пловдив
Иван Тотев.
Началото е на бул.
"Марица-Юг" с пресечката
на ул. "Стефка Николова"
и ще премине по продължението на "Марица-юг" до Гребен канал, като се
влиза откъм хангарите, цяла обиколка на канала и
финалът е пред Кулата.
След велошествието ще
има игри с изненади и
томбола с награди.
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пълна промяна между „Руски“ и „В. Априлов“
Ще бъдат изградени
джобове за спирките на
градския транспорт. Настилката ще бъде изцяло
подменена, тротоарите също. Предвидени са антипаркинг колчета, както
и велоалеи.
В ход е обновяване на
железопътната
линия
Септември - Пловдив, която е една от първите,
построени в България.
Въведена е в експлоатация още през 1873 г. Проектът "Модернизация на
железопътния участък
Септември - Пловдив част от Транс-европейската железопътна мрежа"
се осъществява със съфинансиране от Кохезионния фонд, чрез Оперативна програма "Транспорт"
2007-2013 г.
В
пространството
между булевардите "Руски" и "В. Априлов" ще
настъпи пълна промяна.
В момента общината
подготвя процедура на
стойност 1,7 млн. лева за

В ход е реализацията на проекта за ул. "Проф. Цветан Лазаров"

махане на паважа по ул.
"Гладстон" - от бул. "Руски" до бул."В. Априлов",
ул. "Захари Стоянов",
"Никола Петков" и още
няколко малки улици в
това пространство.По-

ръчката ще се изпълнява в
две бюджетни години.
Процедурата за подмяна на паважа на ул.
"Любен Каравелов" от
"Руски" до "Априлов" вече е обявена. Тя е на стой-

ност 500 хил. лева.
В ход са и процедурите за асфалтиране на Асеновградско шосе и бул. "
Мария Луиза" до "Източен". Двете поръчки са по
1,5 млн. лева.

През
април
бул.
"Васил Априлов" трябва
да бъде отворен в участъка от Централна гара
до ул. "Любен Каравелов", Следва втори етап до "Войнишка слава", и

трети - затваряне на
кръстовището на "Пещерско шосе", което
очакваме да се случи през
месец юли.
След като приключим
с първия етап от ремонта
на бул. "Васил Априлов",
на дневен ред е бул. "Руски". Неговата реконструкция също е разделена на
етапи - от Гарата до хотел
"Лайпциг" и след това до
бул. "Шести септември".
На другия инфраструктурен проект, който
Община Пловдив изпълнява - ул. "Проф. Цветан
Лазаров", ЕВН прави
процедура за изпълнител
на топлофикационнитесъоръжения. Това не пречиВиК и фирмата-изпълнител да извършват строително монтажни подземни работи.
Паважната
настилка,която ще се премахне
от пространството между
булевардите "Руски" и
"Васил Априлов"ще се
използва най-вече вСтария град.

Засадиха нови дръвчета около „Колодрума“,
зоната около залата се предвижда за спорт
Пред Многофункционалната спортна зала
"Колодрума" кметът на
Пловдив инж. Иван Тотев
лично засади първото от общо 40-те дръвчета при официалния старт на пролетната
залесителна кампания в града.

"Като част от общата ни
концепция за зоната около
залата, подбрахме ниски, но
красиви цъфтящи видове, на
чийто фон да изпъква силуетът на залата", коментира
инж. Тотев.
Експертите от ОП "Градини и паркове" заложиха на

дървовидна и храстовидна
лагерстремия, популярна като индийски люляк, и на декоративната червена слива.
"Целта е да се получи
етажност и целогодишен
ефект с красиво аранжираните ниски цъфтящи храсти
спирея, ароматния розмарин

и подбрани подходящи цветя. Направихме сондаж,
предстои изграждането на
поливна система", обясни
директорът на "Градини и
паркове" Стоян Алексиев.
"Озеленяването около
"Колодрума" е важно, тъй
като предстои да преобразим цялото пространство в
любимо място за спортуване", отбеляза инж. Иван Тотев.
В южна посока се предвижда през следващите години да има спортни и фитнес площадки, реализирани
по модела на спортния комплекс към Младежкия център в парк "Отдих и култура", а на север - нова зала
за волейбол и баскетбол с
около 1000 зрителски
места.

Осветяват Небет тепе
Крепостната стена на
Небет тепе ще бъде осветена и така ще бъде
създадено по-добро усещане за обекта, който
сега е потънал в тамнина.
Тази година ще се работи и за максималното
разкриване на структурата на Небет тепе и
най-вече от северната
страна на хълма.

Планира се голяма
акция по премахване на
храсти и саморасли дървета.
До есента се предвижда археологическо
проучване на тепето.
След събраната актуална информация и обществени обсъждания през
следващата година пък
ще се изготви чисто нов
проект за Небет тепе.

Стартира вторият етап от
реконструкцията на улица „Просвета“
Със символична първа
копка кметът на Пловдив
инж. Иван Тотев и кметът
на район "Западен" Димитър Колев дадоха старт на
втория етап от реконструкцията на улица "Просвета"
в квартал "Прослав". Срокът за изпълнение на ремонта е два месеца.
Предстои при втория
етап да бъдат изцяло преасфалтирани общо 3400 квадратни метра, като дължината на отсечката е 500 метра.
Тъй като е основна входноизходна артерия за квартал
"Прослав", улица "Просвета" няма да бъде затваряна
за движение, а реконструкцията ще се извършва поетапно в двете платна. За
целта ще бъде въведен пропускателен режим. На около 1800 квадратни метра ще

бъде изградено пътно легло
с основа от 45 сантиметра
трошен камък. По трасето
има 12 ревизионни шахти,
които ще бъдат повдигнати,
ще бъдат изградени и няколко нови. След завършването на цялостното трасе
ще бъде положена надлъж-

на маркировка. По отсечката ще бъдат изградени и
тротоари, а целият район
ще бъде залесен с дръвчета.
Общата стойност на двата
етапа на ремонта на улицата е 711 хиляди лева, а общата дължина е над 1 километър.
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„Тракия“ започна
Фестивал събра
да строи за 860 000 лв. талантите в „Южен“
Строителнатапрограмав
"Тракия" започна. Тя е на
стойност около 860 000 лева и включва изграждането
на тротоари, паркинги и
преасфалтиране на улици в
района.
"Нашият план от 4 години насам е да се работи район по район, така че да влизаме в нов, едва когато сме
приключили всичко с предишния. Първата година като районен кмет започнахме
с А13 и "Скобелева майка",
защото бяха най-западнали.
Втората минахме на А10,
заради реконструкциите и в
близкия парк "Лаута". След
това оправихме центъра на
"Тракия" и сега сме в зона
А9", обясни райкметът Костадин Димитров.
"Микрорайонът е много
голям и няма да свършим
всичко за една бюджетна година", каза Димитров. До
есента ще се изградят 8700
квадратни метра бетонни
тротоари, ще се направят
паркоместа, ще се преасфалтират вътрешните улици, ще се поставят пейки. В
парк "Майка и дете" ще има
обновена детска площадка.

Според районния кмет
инфраструктурната програма ще завърши преди късната есен. Минали са всички
обществени поръчки по 5
пера, стана ясно на старта
на ремонтите в А9.Работата
започна от пространството
пред 51-ви блок, където ще
бъдат оформени места за
около 30 автомобила. Преди две години Димитров
обещал на живущите, че
паркингът пред блока им ще
бъде довършен и сега изпълнява поетия ангажимент. Предстои изгражда-

нето на места за паркиране
и пред блок 137.
Районът около 91-ви
блок в "Тракия" вече е осветен. Монтирани са 8 нови
стълба с осветителни тела,
финансирани от бюджета на
Община Пловдив. Предстои
осветяване и на пространството около блок 315, където
миналата година бе направен нов паркинг.
"С подкрепата на кмета
Иван Тотев започнахме да
изграждаме новото осветление в "Тракия", коментира
Димитров.

„Северен“ с услуги за по-добър
живот и нови дървета
Още 11 души се включват към проекта на район
"Северен" - "Услуги за подобър живот", който стартира на 1 март. На осем от
тях ще им бъдат предоставяни почасови услуги от
психолог, рехабилитатор и
медицинска сестра. Другите трима ще бъдат обгрижвани от личен и социален
асистент, както и от домашен помощник. Така общият брой на получаващи услуги по проекта нарасна на
70 души.
"От месец май към предоставените услугите предстои и добавяне на специализирано
транспортно
средство, с което ще се полагат грижи за удобното
придвижване на нашите
потребители в рамките на
Пловдив. Важно е да се

тези действия се надяваме
не просто да подобрим зелената система в района, а
да дадем още въздух на жителите. Отправям призив и
зов към хората от квартала
да направим всичко възможно да опазим новите
дървета, защото те са нашите бели дробове", призова

Борислав Инчев.
28 широколистни дървета - чинари, червен дъб,
липа - бяха засадени по
"Кукленско шосе", в парк
"Звезда", в парк "Белите
брези". По улиците "Скопие" и "Македония" бяха засадени 16 иглолистни дървета.

„Източен“ залесява ударно
Мащабна залесителна
кампания стартира в район
"Източен" , ръководена от
кмета Николай Чункуков.
Тя започна със засаждането
на дървета и храсти в зелените площи на кв. "Каменица" и кв. "Изгрев".
Само в първия ден на
кампанията бяха засадени
3200 храсти от вида лигуструм и 40 дървета . Сред новите фиданки най-много са
широколистните видове липа, чинар, ясен и червен
дъб, а от иглолистните бяха
засадени по 5 броя сребрист
смърч и черен бор.
"Грижата за зелената

система в района е сред
приоритетите ми като кмет.
Всяка пролет и есен увеличаваме и обогатяваме зелената система с нови дървета, храсти и цветя. Стремим
се да осигурим и поливането, като за целта рехабили-

тираме неработещи стари
сондажи", заяви Николай
Чунчуков.
Той отбеляза, че изцяло
новият парк на ул. "Богомил" вече е любимо място
за отдих на жителите в района.

„Западен“ пълни дупки и озеленява
знае, че проектът е отворен
и некласиралите се в първия етап са включени в списъка на резервите и при
обективна възможност ще
бъдат допълнително включени", разясни кметът на
района Ральо Ралев.
Залесителни акции за-

почнаха в район "Северен".
В зелените площи на
бул."Марица" №21-25 - от
магазин "Лекси", до моста
на "Герджика", бяха засадени 30 броя чинари. Още
толкова са засадените от
"Герджика" до моста на панаира.

„Централен“ изпълнява обещание към
певческо дружество „Ангел Букорещлиев“
Започна обновяването на
фасадата на сградата, в която
се помещава най-старото
певческо дружество в България - пловдивското "Ангел
Букорещлиев". Тя се намира
на номер 18 на едноименната улица.
Кметът на район "Централен" Георги Стаменов и
директорът на Общинското
предприятие "Чистота" Иван
Стоянов направиха оглед на
място. Дейностите стартираха със заличаване на графитите от стените, а новият
цвят ще бъде охра и е съобразен с околните сгради.
"Това е един ангажимент,

Кметът на "Южен" Борислав Инчев раздаде призове на победителите във
фестивала на водната капка.Награда получи и наймалкият участник Александър Денев от детска градина
в района за участие с разказ
и снимка. "Като гледам
творбите, няма дете, което
да не заслужава награда",
заяви Инчев.
Над 90 деца от детски
градини и училища в
"Южен" се включиха във
фестивала на водната капка,
посветен на световния ден
на водата.
Кметът Борислав Инчев
се включи и в засаждането
на 7 дървета по бул. "Никола Вапцаров" в участъка
между ул. "Македония" и
ул. "Братя Бъкстон".
"С предприемането на

който поех пред хористите
от "Ангел Букорещлиев" по
време на предизборната кампания. Вече го изпълняваме
с подкрепата на ОП "Чистота". Членовете от най-старото певческо дружество в

страната ни, които със своя
талант разнасят славата на
Пловдив и България по света, безспорно го заслужават", коментира кметът на
район "Централен" Георги
Стаменов.

Продължава запълването на дупки по улиците на
район "Западен". Преасфалтиран бе участък на улица
"Солунска" пред спирката
срещу районното кметство.
Ремонтът обхвана площ от
85 квадратни метра.Реконструкцията включва изрязване на стария асфалт, подмяна на основата на пътното
легло с битумизирана баластра, поставяне на геомрежа и два пласта асфалт.
Това е изключително надеждна технология, която от община Пловдив са използвали по някои от най-големите
булеварди в града.
"Тук предприехме не
просто запълване на неравностите, а усилване на конструкцията на пътя. Така се
гарантира дълга и безпроблемна експлоатация на този
участък", заяви кметът Димитър Колев. Той уточни, че
вече са ремонтирани огромни участъци в район "Западен", като са запълнени дупки по булевардите "Свобода" и "Копривщица", както и
по улиците "Равнища", "Ясна поляна" и "Копривките".
На "Солунска" беше решен и проблем, който съществува от 10 години - отстранена е авария на канализационно отклонение на

дъждоприемна шахта на номер 47. "Аварията тук беше
много сериозна и в кметството имаме постъпили жалби, както от живеещите на
"Солунска" 47, така и от
шофьори на автобуси от
градския транспорт", коментира кметът Колев.
"Западен" предприе и
спешно запълване на дупките по продължението на
улица "Царевец" покрай
УМБАЛ "Свети Георги". За
този участък са подавани
нееднократно сигнали от
граждани. Отсечката е изключително натоварена за
движение, тъй като именно
тук е и входът към спешния
сектор на Хирургиите ".
Собствеността върху продължението на "Царевец", в
частта от "Пещерско шосе"
до булевард "Свобода", наскоро бе прехвърлена от дър-

жавата на общината. Тя е
възлова за планираното в
бъдеще отваряне на "Модър
- Царевец".
В "Западен" започна и
санитарна сеч на опасни
клони. "До момента съм издал 63 подобни заповеди, а
екипите на ОП "Градини и
паркове" са посетили 320
адреса", съобщи Димитър
Колев. Той уточни, че се работи, както по сигнали на
граждани, така и по преценка на екпертите от отдел
"Екология".Целта е да бъдат
премахнати всички потенциално опасни клони, които
след зимата създават предпоставки за възникване на
инциденти. Изцяло отделен
екип пък се грижи за ниската растителност в района,
като вече е започнала работата по озеленяване, засаждане на цветя и подрязване.

7

ГРАДЪТ

март 2016 г.

Петър Зехтински:

Спортът заема важно
място в живота на Пловдив

макини сме на 18 международни състезания. Ще спомена само няколко от тях. Това
са европейските първенства
по фехтовка за младежи, по
кану-каяк за юноши, девойки
и за младежи до 23 г., по колоездене за юноши. Очаква
се да бъдем домакини и на
европейското по волейбол за
юноши, като решението
трябва да вземе българската
федерация.

- Какъв е вашият коментар за допинг скандала с Габриела Петрова?
- Искам категорично да
заявя, че няма никакъв скандал. Не само аз, а и цялата
българска спортна общественост сме убедени, че в
случая има много неясноти
около случая. Аз съм сигурен, че истината ще излезе
наяве и ще стане ясно, че
Габриела и треньорът Атанас Атанасов нямат никаква
вина. Трябва обаче хората от
световната допинг лаборатория да обяснят как така
повече от 140 спортисти по
света са вземали от този
препарат и колко време той
може да се задържи в кръвта. Още повече, че няма нито един наказан. Така че ние
чакаме медал от Габи на игрите в Рио.

- А каква е картинката
с масовия спорт?
- Не липсват спортните
прояви. Имаме невероятния
късмет, че районните кметове са бивши състезатели и
привърженици на спорта.
Сигурен съм, че и велоалеите ще се превърнат в място
за целогодишно спортуване.

- Колко пловдивчани вече имат олимпийски квоти?
- Освен Габриела това е
нейният съотборник в "Локомотив", също в тройния
скок - Румен Димитров,
още един троен скачач, но от
"Ботев" - Георги Цонов, гребецът от "Хеброс" Кристиян
Василев, плувкинята Нина
Рангелова - "Спринт", и
стрелецът Антон Ризов "Тракия". Очакваме квоти да

Георги Цонов

покрият: Станимира Петрова ("Пловдив" - бокс), Десислава Георгиева ("Черпоков" - гребане), Янислав Герчев("Арена" - джудо), Ангел
Кодинов ("Чепилски" - канукаяк). Няма да се разсърдим,
ако бъдем приятно изненадани и от други спортисти.
- Каква е финансовата
подкрепа на общината?
- За всеки олимпиец сме
осигурили по 8 000 лева.
Ако се наложи допълнителна помощ, ще направим
всичко възможно спортистите да я получат.

Петър Зехтински чака медал от пловдивски спортист на игрите в Рио

Петър Зехтински е шеф на дирекция "Спорт и младежки дейности" в
община Пловдив. Разговорът ни с бившата звезда на българския футбол и
"Ботев" премина емоционално и в него бяха засегнати настоящето и бъдещето на спорта под тепетата. Още по-

вече, че тази година е изключително
интересна, тъй като през лятото в Рио
де Жанейро ще се проведат олимпийските игри. Разбира се, не можеше
да подминем темата с допинг скандала, свързан с тройната скачачка Габриела Петрова.

Габриела Петрова

Антон Ризов

- А готови ли са премиите за медалистите и
призьорите?
- Аз мисля, че досега общината винаги е помагала
на спорта. Така че ще посрещнем подобаващо всички
достойно представили се
пловдивски спортисти. Защото цялата местна управа
начело с господин Иван Тотев е доказала многократно,
че спортът заема много важно място в живота на Пловдив.
- Какъв е спортният календар на града за тази година?
- От богат - по-богат. До-

Нина Рангелова

- Не може да не стане
дума и за футбол. Какво е
положението с този
спорт у нас?
Ситуацията с футбола у
нас не е добро. Всички го
знаят. И ще бъде грешка, ако
приемем, че победата над
Португалия означава някаква промяна. Няма спор, че
този успех е престижен. Бихме и Македония, но трябват
огромни усилия, за да тръгнем в правилната посока.
- А в Пловдив?
- Локо ми изглежда малко
по-добре от "Ботев", защото
там има по-опитни футболисти, а и финансово клубът
е по-стабилен. В "Ботев" обаче политиката е по-оптимистична. Харесва ми работата
на Николай Костов, който дава път на младите, и трябва
да бъде оставен да работи.
Това е правилният път не само в "Ботев". а и във всички
клубове.

Кристиян Василев
- на преден план

Румен Димитров

острояването навтори гребен каналще ни изстреля в
Топ 5 на най-желаните
водни съоръжения в света за провеждане на състезания от висок ранг.
Това е мнението на капацитети в гребането, посетили Пловдив и отлично
запознати с условията на
Гребната база. След 2020
година без помощен канал е немислимо организирането на престижни
международни състезания.
През юли 2013 година
общината подписа договор за изготвянето на
комплексен проект за ин-

П
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Втори гребен канал
ни изстрелва в Топ 5
вестиционна инициатива
за дублиращ гребен канал , северно от съществуващото съоръжение,
зеленина и обществено
обслужваща дейност по
плана на Спортен комплекс "Отдих и култура".
Пловдив е град с традиции в гребането и канукаяка и е дал на България много олимпийски, световни и европейски шампиони. За това превръщането му в международен-

център на гребните спортове е важен приоритет
за Община Пловдив. Развитието на спортната инфраструктура има и пряко отношение към икономиката на града. Събитийният туризъм ще даде добавена стойност в
развитието на Пловдив.
През юни 2014 година по
време на обсъждане на
идеята за втори гребен
канал подкрепа за мащабния проект изразиха из-

пълнителният директор
на Международната федерация по гребане Мат
Смит, директорът на световно известния гребен
канал в Мюнхен Бен Шумахер, както и представители на браншови и неправителствени организации.
В момента гребният
канал в Пловдив е найбързото трасе в света. С
построяването на дублиращ и всички атракциони

в парка, съоръжението
ще се превърне в едно от
най-добрите в света, е
мнението на експертите.
Освен втори гребен
канал, който е необходим
за най-големите световни първенства в гребането и кану каяка, проектът
предвижда също озеленяване и паркова зона от
650 декара, атракции за
гражданите като водни
ски, миниголф, фитнес на
открито, детски и спорт-

ни площадки, зелениучилища, велоалеи и др. Така на практика ще се изгради единственият по рода си екологиченпарк
"Марица".
Ориентировъчната
дължина на дублиращия
канал е около 2100 м, а
дълбочината му - неповече от 1.50 м.
Реализирането на този
проект ще доведе много
престижни международни състезания по водни
спортове в Пловдив. Освен това ще осигури на
жителите и гостите града
нова зона за отдих, спорт
и прекарване на свободното време.

Иван Тотев: Трябва да разширим

зоната за отдих на Гребната
"Общината ще работи
за изграждане на втория
гребен канал", категоричен
е кметът Иван Тотев. Според него капацитетът на
парк "Отдих и култура" да
посреща пловдивчани е на
своя предел. "Събота неде-

ля не може да се разминеш
от хора на Гребната база. А
когато отвори и зоологическата градина, положението ще стане още по-сложно. Районът там направо се
пука по шевовете", коментира кметът.

"Категорично трябва да
увеличим зоната за отдих в
тази част на Пловдив. Продължаваме намеренията за
втори гребен канал с допълнителна алея, с допълнителни пространства за разходка“, допълни той.

2000 гости на европейското
първенство през юли
Перлата - екопарк „Марица“
Непосредствената близост на съоръжението до
река Марица и засягането
на защитената природна
територия по брега обаче
породиха обществени дискусии "за" и "против".
Площта от 10 хектара на
допълнителния канал засяга част от заливната тераса на Марица, която е
защитена природна територия и е в европейската
мрежа Натура 2000.
Като компенсаторна
мярка проектът предвижда
създаването на крайградски парк "Еко-парк Марица" чрез възстановяване
на заливна тераса от около

100 хектара с три типа
местообитания: сладководни, заливни гори и равнинни гори. Възстановяването на засегнати хабитати е рядък пример в света,
още повече в толкова голям мащаб.
В проекта са заданени следните цели:
 Повишаване на обществената значимост на
територията - възстановените съобщества се очаква
да играят ролята на естествена ботаническа градина.
 Екологично възстановяване на естествени

горски местообитания крайречни и равнинни гори - по поречието на реката.
 Възстановяване на
езерни
местообитания
(стари мъртвици) и съобщества от висша водна
растителност с висока
консервационна стойност.
 Възстановяване на
гнездови местообитания
на редки за Европа колониално гнездящи птици
(чапли, корморани, рибарки).
 Постигане на ефективно и природосъобразно
управление на водната
екосистема.

Около 2000 гости от
различни страни се очаква
да пристигнат в Пловдив
за Европейското първенство по кану каяк за юноши,
девойки и младежи до 23
години. На испекция в града бяха президентът на Европейската асоциация по
кану каяк Алберт Уудс и
главният секретар Бранко
Лаврик. Шефовете на европейското гребане дадоха
добра оценка на съоръженията на Гребната база и
очакват с интерес разширението с построяване на
втория канал.
"Целият план за комплекса е добре приет, в това
число ситуацията на медицинските пунктове, лодките, допинг контрола и др.
Това е и благодарение на
доброто проектиране на
канала - със свободни площи, с възможности за обособяване на зона за сигурност и спокойствие на състезателите, така че тази

Шефът на Европейската асоциация по кану каяк Алберт Уудс и
главният секретар Бранко Лаврик обсъдиха в общината готовността на Пловдив за Европейското първенство за юноши и девойки.

даденост, която имаме в
Пловдив, е много лесно да
се пренастрои за друго събитие. Преди всяко голямо
състезание базата се освежава", заяви кметът инж.
Иван Тотев. Той подчерта,
че голямо впечатление на
проверяващите е направил
Младежкият център, който
вече е резервиран от българския национален отбор.
"Новата общинска база
ще бъде в помощ на пър-

венството. Цялата инфраструктура, която Община
Пловдив изгражда около
Гребния канал се приема
много позитивно", допълни инж. Тотев.
Алберт Ууддс съобщи,
че 15 дни преди състезанието в Младежкия център
ще се проведе лагер за
представители на страните, които ще вземат участие в Европейското първенство.

