Пловдив видя
Вроцлав и
Сан Себастиян
като Европейски
столици на
културата всички ЗАЕДНО
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по програма
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Градът разкрива
съвременното
си богатство
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Рекорден бюджет - огромна
Здравейте!
Годината започна добре за Пловдив - първият
град в страната с одобрена
инвестиционна
програма за усвояване на
средствата по програма
"Региони в растеж". Подписахме и споразумението с управляващия орган
на програмата. Това означава един бързо развиващ се град в следващите
4-5 години. Някои райони от него ще се променят
драстично. Голяма част от проектите са готови
и започваме работа по програмата.
Общинските съветници приеха бюджета за
2016 година. Това е бюджет на развитието. Наред
с инфраструктурните проекти, които променят
неузнаваемо града, сериозно внимание е отделено
на културата и историческото наследство.
Продължаваме работа по Голямата Базилика,
започва и проучване на Небет тепе.
Проектна готовност за площад "Централен" - в
края на годината очакваме първа копка. С променен бивш партиен дом това пространството ще
се превърне в новото бижу на града. Надеждата ни
е гостите на Европейска столица на културата да
видят един площад, който спира дъха.
Започваме първата година от новия мандат
ударно. Няма да се бавим - имаме проектната готовност да стартираме най-важните за Пловдив
обекти.
Погледът ни е отправен към 2019 година. Имаме три години да покажем един нов и жив град.
Инж. Иван Тотев, кмет на Пловдив

капиталова програма

инансовото състояние на общината е отлично,
а капиталовата ни програма - огромна", обяви кметът Иван Тотев при представяне на бюджета на Община Пловдив за 2016 година. Той е рекорден за
последните години - 256
милиона лева, като близо
146 милиона са предвидените приходи от местни дейности.
"Това е най-големият
бюджет в последните 7-8 години и гарантира изпълнението на една много сериозна капиталова програма, така че с местни средства да
финализираме реконструк-
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цията на бул. "Васил Априлов" и да започнем "МодърЦаревец", посочи Иван Тотев
"По-големият бюджет
не се дължи на увеличаването на местните данъци и
такси. В него дори са включени по-ниски данъци за три
от класовете автомобили,
което ще доведе до около
850 хил. лв. по-малко приходи, но ще компенсираме с
по-добра работа по събираемостта", отбеляза инж. Тотев.
С местни средства се
предвижда асфалтирането
на входно-изходни артерии
като части от Рогошко и
Асеновградско шосе, а 2,5

млн. лв., които ще бъдат инвестирани от районните администрации, са заложени
за ремонти на вътрешноквартални улици.
"С проектобюджета за
2016 г. Пловдив продължава
да бъде една от най-социалните общини в страната.
Близо 8 млн. лв. са предвидени за издръжка на 61 детски градини, а 2,118 млн. лв.
са предназначени за 17 детски ясли и 18 млечни кухни.
Около 5 млн. лв. са заложени за преференциално пътуване във вътрешноградския
транспорт, продължава бюджетното финансиране и на
рекордните на брой 48 социални услуги.

Близо 16 млн. лв. от бюджета са за култура, сериозни средства са предвидени
за развитието на спорта, а
150 хил. лв. за поредна година ще бъдат инвестирани в
археологически проучвания.
Сериозна е капиталова
програма, която ще реализира Община Пловдив. За
сравнение - Пловдив ще
строи със 78 милиона лева,
а Варна с 48.
Доброто финансово състояние на общината се потвърждава и от фактите - тя е
завършила 2015 година с 31
510 000 лева по сметките
си, което я прави национален шампион по стабилност.

Пловдив е първият град
с одобрена инвестиционна
програма, с която започва
работата по усвояването на
парите от "Региони в растеж". 39 града имат право
на определена сума, за която трябва да се преборят с
проекти. Девет града са кандидатствали със свои инвестиционни програми, но
само Пловдив е одобрен.
Това означава поне шест
месеца аванс пред останалите кандидати за парите.
"Освен че е повод за
гордост, това ни дава близо
половин година преднина.
Повечето ни проекти са ве-

Пловдив първи в битката
за „Региони в растеж“

че готови, а над 50 процента
от тях дори с влезли в сила
строителни разрешения.
Предвиждаме още през
юни да стартираме процедурите по Закона за обществените поръчки, а до края
на годината да започне реалното изпълнение, така че
след 3 години да сме с наймного усвоени средства",
заяви инж. Иван Тотев.
Малко над 80 млн. лв. са
предвидените по програмата средства за Пловдив, но
общината е готова с резервни проекти за още 39 млн.
лв.
Още на стр. 4-5

бщина Пловдив кандидатства с два проекта по Програма
"Красива България" 2016.
Това се ремонтът на ЦДГ
"Весела" в район "Северен" и Центъра за настаняване от семеен тип "Детска
къща" в Коматево. Програмата е на Министерство
на труда и социалната политика и основната й цел
тази година е повишаване
на заетостта чрез обновяване и саниране на сгради
на социалната инфраструктура в общините, в които
се осъществяват проектите.
Общата стойност на
проекта за детската градина е 256 621 лева. По този
компонент от програмата
се осигуряват 100 000 лева, а останалите се поемат
от Община Пловдив. В
проектното предложение е
предвидено да бъде монтирана външна топлоизолация по вътрешните фасади
на сградата, топлоизолация и хидроизолация, подмяна на настилката от тротоарни плочи във вътреш-
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Два проекта в Пловдив по
програма „Красива България“

Ремонтът на ЦДГ "Весела" ще бъде довършен по програма "Красива България"

Амелия Гешева
и Златин Велев новите замове на кмета

Доскорошният директор на ОИ "Старинен Пловдив" Амелия
Гешева е новият заместник-кмет по културата
и туризма, а инж. Златин Велев, досегашен
директор на ОП "Организация и контрол на
транспорта" е заместник-кмет по транспорта.
Назначенията са в
съответствие с приетите от Общинския съвет
структурни промени в
общината и са съобразени с новите предизвикателства през предстоящите 4 години - Европейска столица на културата през 2019-а и
пълната метаморфоза в
градския транспорт с
въвеждането на новата
система за управление.
Това посочи кметът на
Пловдив Иван Тотев
при официалното представяне на новите заместник-кметове в своя
екип.
Амелия Гешева бе
сред двигателите на
проекта за Римския стадион, а като директор на
ОИ "Старинен Пловдив" възстанови блясъка на редица знакови паметници на културата в
Стария град и възроди
културни събития. Като
резултат постъпленията
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само от продадени билети за 3 години нараснаха от 96 хил. лв. на
300 хил. лв., подчерта
инж. Иван Тотев.
Сред основните си
приоритети като заместник-кмет Амелия Гешева отбеляза по-нататъшното опазване и
възстановяване на културното наследство на
Пловдив и включването
му като туристически
продукт.
Златин Велев е магистър по електроника,
системи за контрол и
управление от Техническия университет. Започва работа в Община
Пловдив като заместник-кмет на район "Източен" през 2008 г., а от
2011 г. е заместник-директор на ОП "Чистота"
- предприятието с найголям брой машини под
формата на подизпълнителски договор.
Иван Тотев го представи като личност, която притежава уменията
да съчетава работата на
транспортно ниво и по
управление на услугата.
На него ще се разчита
за въвеждането на електронни системи и в управлението на осветлението през следващите
години.

ните дворове и други.
В сградата на "Детска
къща" ще се полага топлоизолация по фасадата и
покрива, частична подмяна
на дограма, замяна с нови
улуци и водосточни тръби,
вътрешен ремонт, замяна
на теракота и фаянс в санитарните помещения и частично обновяване на окачен таван.
"Общата стойност на
проекта е 118 676 лв. Ако
проектът бъде финансиран, програма "Красива
България" ще осигури 71
205 лева, а останалата сума ще бъде поета от Община Пловдив", обясни
кметът.

ЦНСТ "Детската къща"
е първата по рода си услуга в България за временно
настаняване и обгрижване
на деца в риск в среда
близка до семейната. Създаването й има за цел да
демонстрира модел на
добра практика за деца, които се нуждаят от грижи в
семейна атмосфера, до намиране на трайно решение
за тяхното отглеждане и
социализиране. Услугата
се предоставя в триетажна
къща в гр. Пловдив, кв.
Коматево, закупена от Община Пловдив със средства на фондация "Европейски детски тръст" - Великобритания през 2001г.
С помощта на Програма "Красива България"
през последните години
бяха ремонтирани ключови сгради в град Пловдив Римския стадион, Античния театър, Къща "Клианти", детска градина "Космонавт", Къща на занаятите в Стария град.

Топъл обяд за още 80 пловдивчани
"Като една от най-социалните общини Пловдив изпълнява редица
програми и ангажименти.
Тази социална трапезария
е за хора, които са в крайно тежко материално състояние, като много от тях
са бездомници и имат
нужда от социална подкрепа", това съобщи кметът Иван Тотев по време
на откриването на най-новата обществена трапезария в града, предназначена за най-бедните граждани. Съвместно със заместник-кмета Георги Титюков и кмета на район "Западен" Димитър Колев
разгледаха помещенията
и се срещнаха със социално-слаби пловдивчани, които ще се възползват от
услугата за ежедневен топъл обяд в студените зимни месеци.
"Имаме подкрепата от
страна на държавата, която финансира този проект,
така че 80 наши съграждани ще могат да получават
топъл обяд", уточни още
кметът.
Договорът за трапезарията е сключен за периода януари-април 2016-та
година и е на стойност 15
272 лева. Сумата за 1 храноден на един потребител

е 2 лева. Предвидени са и
1992 лева за режийни разходи.
По време на откриването Димитър Колев обяви, че няколко дни преди
Коледа район "Западен" е
спечелил социален проект
"Качествена грижа, достоен живот" за общо 60 потребители, за които ще се
грижат 28 лица. Стойността му е 464 хиляди
лева и е за срок от две го-

дини. Социалните услуги
ще са по домовете със
специализиран микробус,
заявени предварително и
по график. Очаква се проектът да стартира в началото на февруари.
"Отделно от собствения си бюджет Община
Пловдив отделя около 270
000 лева за 2060 граждани, които се хранят в 11
социалните трапезарии в
6-те района на града",

припомни Георги Титюков. Освен това 1800 души се хранят в диетичните
и диабетични столове за
малко над 550 000 лева на
година.
Храната за обществената трапезария се приготвя от Домашен социален патронаж - Пловдив и
ще се раздава или консумира на място на ул.
"Звезда" 16 в район "Западен" от 11 до 13 часа.

Първите кандидат-наематели са Националният
алианс за работа с доброволци, фондация "За нашите деца" и фондация, която

е изявила желание да направи пациентски център за
консултации и помощ на
диагностицирани онкологично болни.

Нов дом за социални услуги
Център за социална рехабилитация и интеграция
за деца от рискови групи с
капацитет 40 места и Център за социална рехабилитация и интеграция на лица, които предстои да напуснат институции за лишаване от свобода, са сред
социалните услуги, които
вече се предлагат в бившия Дом за деца, лишени
от родителска грижа "Рада
Киркович" в Пловдив.

След закриването на
дома в изпълнение на държавната стратегия за деинституализация на децата
идеята на Община Пловдив е сградата да запази
своята социална и образователна насоченост. Там
скоро предстои да започнат своята дейност сдружения и фондации, които
традиционно работят в
добро партньорство с общината.

ПРИКАЗКА ЗА ПЛОВДИВ
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Градът разкрива
съвременното си богатство

Кметът Иван Тотев
пред „Emerging Europe“:

Тогава България бе обявена за най-предпочитаното място за аутсорсинг
в Европа. Страната ни е
единствената от Стария
континент, която попадна в топ 10 на световната класация за най-атрактивни дестинации за аутсорсинг", казва в интервюто Иван Тотев.
Той напомня, че
Пловдив успешно се разви през последните 4 години като втора най-атрактивна аутсорсинг дестинация в страната, след
София. Наетите в сектора IT&BPO са около
4500 и запазвайки този
темп на развитие предвиждаме, че броят на заетите специалисти в сектора ще се удвои в следващите 5 години. Компаниите в сектора са почти
60 на брой като повече от
половината от тях са изнесли своя бизнес в нашия регион. "Имаме редица примери на значими
компании, при които
след сериозен ръст в столицата, откриват втори
офиси в Пловдив. Примери за това са: Scale

метът на Пловдив
инж. Иван Тотев
даде интервю за
"Emerging Europe", което
е едно от най-популярните онлайн издания на английски език, подразделение
на
"Business
Emerging Europe", със
седалище в Лондон. То
разкрива инвестиционните и търговски възможности с акцент върху разширяващите се пазари на
Източна Европа и ги
представя в по-широк политически, културен и
социален контекс. Изданието осигурява възможности за интегриране на
развиващите се страни и
чуждите граждани, които
се интересуват от региона и да достигнат по-лесно до безнес ориентираната аудитория. Интервюто е публикувано на
11 януари тази година.
"Гордеем се с всички
постижения през 2015.
Още в края на изминалата година ние официално
се изкачихме на челна
позиция и според класацията на анализаторската
компания "A.T. Kearney".

К

Focus, Sofica Group
/TeleTech Holdings Inc./,
Aii Data Pro, Bulpros,
Telus International, 60K,
StangaOnе и др.", отбелязва кметът на Пловдив.
"Наемите на офис
сгради са значително подостъпни в сравнение
както с тези в други големи български градове,
така и с тези в други
страни в Югоизточна и
Източна Европа. Варират, разбира се, но разликите са между 2 и 3 пъти
по-ниски наеми в сравнение с Варшава, Прага,
Будапеща, Братислава,
Белград, Букурещ и т.н.
И това в съчетание с факта, че все още пазарът на
труда не се характеризира с такава силна конкуренция за таланти, както
да речем София - дава сериозно предимство на
нашия град.Паралелно с
това, Пловдив се оценява
като град с по-високо качество на живот (поради
по-малкото трафик и
градски стрес, възможности за достигане на работното място с велоси-
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пед, добър обществен
транспорт и др.). Служителите в Пловдив се наслаждават на града и възможностите му за благосъстояние, спорт, култура и изкуство", казва още
Иван Тотев.
"Девизът на град
Пловдив е "древен и вечен" и може би, именно в
това се крие най-голямото предизвикателство за
нас - да продължим да
развиваме този потенциал, който ни е завещан от
"древността". Мултикултурното и историческо
наследство на града
трябва да бъде съхранено
и развивано, за да получи
Пловдив популярността,
която заслужава. Като
Европейска столица на
културата през 2019г.,
градът носи голямата отговорност да представи
достойно не само региона, но и България пред
Европа и света.
Отговорността, както
моята, така и на екипа ми
е да осигурим на всички,
които са избрали Пловдив за свое място да живеят, работят и творят,
високо качество на живот
на хората. За тази цел
трябва да работим за
привличането на нови инвеститори и максималното подобряване на бизнес
климата, за създаването
на все по-добра, гъвкава
и работеща администрация. Само по този начин
градът ще спази повелята и ще остане "вечен",
завършва интервюто с
Иван Тотев.

Рекорд - 9000 вина от цял свят в Пловдив
Българските производители ще се съревновават за медали с над 9000
вина от 55 държавина
най-престижния независим винен конкурс в света - Concours Mondial de
Bruxelles. Той ще се проведе от 28 април до 1 май
2016 г. в Пловдив. Интересът към конкурса е рекорден, отбелязаха организаторите.
Основната програма
на конкурса включва професионални дегустации, а
съпътстващата включва
тематични работилници и
посещения на винарски
изби и лозя в Пловдивския региони и в цялата
страна, както и на културно-исторически и археологически забележителности в града на тепетата.
"Желанието на журито, съставено от енолози,
сомелиери, винени журналисти и на вносителите
на вино да посетят определен район в следконкурсната програма никога не е било толкова голямо. Записваха се хора
от 10-15 националности.
Интересът към България
сега е огромен. Истински
рекорд в над 20-годишната история на конкурса",
заяви Томас Костенобъл,
директор на Concours
Mondial de Bruxelles.

И текст към нея: Томас Костенобъл, директор на Concours
Mondial de Bruxelles, и Меглена Михова от "Пробежекс", партньор
на конкурса, обясниха защо Пловдив е предпочетен за домакин

"Професионалисти от
цял свят ще опитат качествено българско вино, за
което знаят малко, и ще
се докоснат до културата
на държава, която не познават достатъчно добре",
коментира Меглена Михова от "Пробежекс"
(Probegex), официалният
партньор на Concours
Mondial de Bruxelles в
България. Тя допълни, че
над 20 български винопроизводители са заявили
участие в основната или
съпътстващата програма
на Конкурса.
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 Националната лозаро-винарска камара.
Concours Mondial de
Bruxelles е най-престижният 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 и други.
Страната ни е избрана
за домакин на Concours
Mondial de Bruxelles поради две основни причини. "На първо място силната мотивация на
българите да се ангажират с провеждането на
конкурс от световна величина. На второ място нашата амбиция да покажем една нова, малко известна, но автентична и
модерна винена култура",
поясни Томас Костенобъл. Пловдив е предпочетен, защото е център на
един от най-важните лозаро-винарски райони в
България - Тракийската
низина и защото има инфраструктура, места за
дегустации, хотели, летище.
"Вече започна събирането на мостри за участие в надпреварата", обявиха
от
Concours
Mondial.
"Получихме
около 300 мостри на вина
от традиционни винарски
държави. Очакваме рекорден брой вина от България", допълниха оттам.
Крайният срок за регистрация за участие с вина в
конкурса е 4 март.

Детски хитове пленяват
децата до 20 март
До 20 март децата на
Пловдив ще могат да гледат най-популярните детски
филми от последната година напълно безплатно.
Прожекциите са в "Лъки Дом на киното", всяка събота и неделя от 11 и 13
часа.
Детският филмов фестивал е част от културния
календар на града и дава
възможност на най-малките да се срещнат за първи
път с магията на седмото
изкуство. Той се организира от фирма "Пловдививент", с финансовата подкрепа на Община Пловдив
и активно участие на спонсориращи компании.
В програмата са включени специално селектирани анимационни 3D и 2D
детски филми, дублирани
на български език. Хитовите филми "Снежната
кралица 2", "Блинки Бил",

"Ой, къде изчезна Ной",
"Жълтурко",
"Овцата
Шон", "Седмото джудже",
"Фъстъчета", вечните истории на котаракът в чизми, Малкият принц, пчеличката Мая и Бамзе са
само част от заглавията,
които ще предложи програмата на кинофестивала
на най-малките зрители.
В рамките на фестивала ще бъде представен и
филма "Пук", създаден по
обичаната от поколения
деца приказка на Валери
Петров.
Най-дългата кинолента
с детски рисунки ще майсторят малките зрители на
кинофестивала в Пловдив.
Във времето преди прожекциите, децата ще имат
възможност да рисуват
върху истинска кинолента,
която след приключване на
фестивала ще бъде изложена на специално място във
фоайето на киното.
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Пловдив първи с аванс от шест
Така ще изглежда пространството пред Централна гара

ловдив е първият
град с одобрена инвестиционна програма, с която започва работата по усвояването на парите от "Региони в растеж". 39 града имат право
на определена сума, за която трябва да се преборят с
проекти. Девет града са
кандидатствали със свои
инвестиционни програми,
но само Пловдив е одобрен. Това означава поне
шест месеца аванс пред останалите кандидати за парите.
"Освен че е повод за
гордост, това ни дава близо половин година преднина. Повечето ни проекти са
вече готови, а над 50 процента от тях дори с влезли
в сила строителни разрешения. Предвиждаме още
през юни да стартираме
процедурите по Закона за
обществените поръчки, а
до края на годината да започне реалното изпълнение, така че след 3 години
да сме с най-много усвоени
средства", заяви инж. Иван
Тотев.
Малко над 80 млн. лв.
са предвидените по програмата средства за Пловдив,
но общината е готова с резервни проекти за още 39
млн. лв. Те също могат да
бъдат изпълнени, тъй като
се предвижда през 2018 г.
управляващият орган да
направи преглед за напре-

П

дъка на бенефициентите.
След това първенците ще
имат възможност да получат допълнително финансиране за сметка на изоставащите в усвояването на
европейските средства.
"Пловдив много ясно
успя да докаже промяната,
която ще се случи в конкретни градски зони, прилагайки синергийния и интегриран подход. Нашето
виждане изцяло кореспондира с европейската логика
и концепция за развитие.
През 2018 г. включените в
програмата зони за градско
въздействие ще са различни в сравнение със сегашните, а след 7 години Пловдив ще е неузнаваем.", коментира кметът.
Парите ще бъдат инвестирани в три зони, одобрени в първия мандат на
Иван Тотев. Това са зоната
със социални функции /Социална/ в центъра с граници - моста на панаира,
моста на Адата, църквата
„Света Петка“, зоната с
преобладаващ обществен
характер /Обществена/до
Централна гара и зоната с
икономическа активност
/Икономическа/на Гладно
поле.
Най-много проекти са
включени в зоната със социални функции, предстои
благоустрояване на южния
бряг на Марица с пълна реконструкция на крайбреж-

ния булевард и замяна на
паважа с асфалт . Ще се ремонтират и облагородяват
улици и улички, тротоари,
междублокови пространства, образователната инфраструктура, културно-туристически обекти. "Няма
да остане и квадратен метър без намеса", категоричен е Иван Тотев.
В зоната с висок икономически
потенциал,
включваща кв. "Гладно поле", ще се изгражда втора
градско ядро с нова улична
мрежа, модерни офис сгради, нова художествена галерия, високотехнологични научни центрове.
В зоната с преобладаващ обществен характер,
ще изглежда по начин, който сега човек трудно може
да си представи. Пред централна гара ще има нов
площад. Бул. "Васил Априлов" ще влиза под него,
а "Христо Ботев" също ще
се промени с ново осветление и тротоари. Това е зоната, в която ще бъдат съсредоточени особено много
средства не само по ОПРР,
а и по ОП "Транспорт", и
от концесионера на гарата.
24 млн. ще бъдат вложени в проекти за градска
среда, 16.8 млн. - икономическата зона на Гладно поле, 5.3 млн. - в социална
инфраструктура и 15.9
млн. - за образователна инфраструктура.
"Предвиждаме до края
на месец май да имаме
сключени договори за 50%
от изготвените проекти по
ОП "Региони в растеж".
Това ни дава сигурност, че
до 2018 г. ще имаме 50%
завършени проекти от планираните по програмата",
коментира кметът.
При разпределението
на 80-те млн. за Пловдив
задължителното изискване
на програмата е 30% - 18
млн., да се използват за
безплатно саниране на жилища.

Кметът подписа 80 милиона за Пловдив

Кметът Иван Тотев подписа споразумението
за инвестиционната програма на Пловдив

Кметът на Пловдив
Иван Тотев и ръководителят на Управляващия орган
на Оперативна програма
"Региони в растеж" Деница
Николова подписаха на 25
януари споразумение за инвестиционна програма за
80 милиона лева. Това стана
на официална церемония в

София в присъствието на
министър Лиляна Павлова
Безвъзмездната финансова помощ е по процедурата BGRSOP001.040 "Изпълнение на интегрирани
планове за градско възстановяване и развитие 20142020 г. Инвестиционни
програми" по ОП "Региони

в растеж".
"Удоволствие и чест е с
кмета на Пловдив Иван Тотев да подпишем първото
за страната инвестиционно
споразумение по ОПРР. В
новия програмен период
има целево финансиране за
39 големи градове в страната и именно Община Пловдив се оказа най-готова по
отношение на инвестиционния си стратегически документ, който ще разпредели
ресурс от над 80 млн. лв. до
2020 г.", заяви след подписването Деница Николова.
Иван Тотев коментира,
че това е повод за гордост Пловдив е първият български град с одобрена инвестиционна програма за безвъзмездно европейско финансиране по ОП "Региони в
растеж".
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Един милион за
проекти в „Западен“
Районният кмет на Западен Димитър Колев разчита
да получи финансиране около 1 млн. лева за три целеви
инфраструктурни проекта
през 2016 година.
Първият е продължението на ул. "Просвета" с дължина 600 м., което ще струва 466 хиляди лева и може
да се стартира напролет.
Вторият е реконструкция на
"Генерал Колев - премахване на паважната настилка,
нови тротоари и паркинги на
стойност 277 хиляди лева.
Третия обект е проектиране
на ул. "Западна" в кв. Прослав от "Бъдеще" до "Просвета" и после до ул. "Елена",
която ще е входна артерия
към квартала.
Със собствените прихо-
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ди на района - около 165 хиляди лева, тях ще се правят
нови паркинги, тротоари и
спешни улични ремонти.
Две години в "Западен"
ще работи и проектът "Качествена грижа за достоен
живот", по който районната

администрация получава
финансиране от 464 000 лева.
28 социални асистенти
ще бъдат наети по програмата. Те ще се грижат за 60
души в неравностойно положение.
Димитър Колев вече
приема граждани всеки ден.
Промяната влезе в сила от
началото на годината.Досега той приемаше само в четвъртък. "И преди тази промяна вратите на кабинета
ми винаги са били отворени
за гражданите. За тяхно
удобство обаче решихме, че
ще е по-добре да има приемно време всеки ден от седмицата", заяви кметът Колев.

„Северен“ се мести в нова сграда

Нови паркинги и тротоари
изграждат в район „Южен“
Район „Южен“ ще асфалтира улици и ще прави
нови тротоари с 800 000 лева, съобщи районният кмет
Борислав Инчев. Средствата са от 2,6-те млн. лева, които бяха гласувани в бюджет 2016 за всичките 6
пловдивски района. Текущи
ремонти пък ще се извършват със собствените средства от гаражи, които за 2015та са 547 000 лв.
Поне 9 паркинга ще бъдат изградени за 240 автомобила. За тази цел са предвидени 400 000 лв. Такива
ще се изграждат в кв."Коматево" и на улиците "Светослав Мерджанов", "Димитър Талев" /до Хаджията
Груев/, "Одеса", "Асен
Христофоров", а съществуващият зад Кожно-венерическия диспансер ще се ремонтира основно.
Междувременно стана
ясно, че започва поставяне

на антипаркинг с цел да се
ограничи нерегламентираното паркиране. Първите
съоръжения ще бъдат монтирани на предварително

определени места от застроената страна на бул. "Македония" в участъка между
улиците "Даме Груев" и
"Скопие".

Улица „Цветан Лазаров“
е номер едно в „Тракия“

Кметството на "Северен", което сега обитава
дървени бараки, ще се мести в нова сграда. Общината е заделила 300 000 лева
за новия дом на хората на
Ральо Ралев.
За района се предвижда
505 000 лева за ремонт на
Карловския надлез. Там

ще се запушват фугите по
платното, за да не стигне
това съоръжение до състоянието на моста на "Васил
Априлов", където се наложи цялостна реконструкция
Сред големите проекти
на територията на Северен
през тази година е проек-

тирането на новото Голрямоконарско шосе, за целта
са заделени 96 000 лева.
Ще се възложи и проектиране на дига на Марица
в района на Лекси - по бул.
„Марица-север“, който пък
е сред приоритетите в новия мандат на кмета Ральо
Ралев.

„Източен“ стартира „ Независим живот“

Най-големият обект, на
който ще се работи през тази година в район "Тракия",
е новата улица "Проф.
Цветан Лазаров". За нея от
общинския бюджет са задалени 3 милиона лева.
С други 450 хиляди
ще се изгради лента за
ляв завой от Цариградско
шосе към бул. "Освобождение" в Тракия и ще се

преасфалтира участъка
до надлез Скобелева майка.
По настояване на районния кмет Костадин
Димитров 15 хил. лева се
дават и за доизграждане
на системата за видеонаблюдение в парк Лаута.
Отделно районът ще
си подели с другите 5 сумата от 2,3 млн. лева за

нови тротоари и ремонт
на съществуващите и 1,5
млн. лева за асфалтиране.
За ремонт на вътрешноквартални улици в 6-те
района се заделят 2,6
млн. лева.
Районите общо ще делят и 100 000 за зимна
поддръжка на пътната
настилка и бързо запушване на дупки.

„Централен“ - строителна площадка
Екипът на районния кмет Николай Чунчуков представя проекта "Независим живот"

Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда
предстои да заработи на ул.
"Лотос" 1 по спечеления от
район "Източен" проект
"Независим живот.
"Около 60 души, сред
които хора с увреждания и
възрастни в пълна или частична невъзможност да се
самообслужват ще получат
така ценната от тях помощ
от социалните асистенти,

като междувременно се създава работна заетост за 30ина човека", посочи кметът
на район "Източен" Николай Чунчуков при представянето на проекта.
"Водещ принцип в район
"Източен" винаги е бил да се
работи за хората. Затова
предизвикателството и отговорността при реализацията на поредния спечелен
проект са огромни", подчерта ръководителят на проекта Емил Начев. Според него

екипът с опит в управлението на европейски проекти и
млади хора, амбицирани да
докажат своя професионализъм, са сред гаранциите
за успех.
Проектът "Независим
живот - район "Източен" е
на обща стойност близо 500
хил. лв. Срокът на продължителност е 23 месеца, а периодът за предоставяне на
услугите в Центъра е от 1
април 2016 г. до 30 ноември
2017 г.

Най-много средства в
капиталовата програма за
2016 година - около 25 милиона лева, са заделени за
район "Централен", който
ще се превърне в строителна площадка.
Бул. "Руски" ще бъде
преобразен с 11,2 млн., чийто ремонт започва след
приключване първия етап от
от реконструкцията на "В.
Априлов, където за тази година са предвидени 6,5 милиона от бюджета.
С 453 хиляди лева ще се
извърши основен ремонт на
байпасната улица между
"Руски" и "В. Априлов""Любен Каравелов"..

Със 120 хиляди пък ще
се прави технически проект
на новия площад "Центра-

лен".
За цялостен инвестиционен проект за нова сграда на
ЦДГ "Каменица" са отделени 70 хиляди лева.
С 60 хил. лева ще се ремонтират алеите и водното
съоръжение Мечката на Бунарджика, като отделно за
проекта се заделят още 20
хил.
Общината ще финансира
със 100 000 лева проекта за
новата визия на Партийния
дом.
Предстоят ремонти на
улици, тротоари, осветление, обеща кметът на район
„Централен“ Георги Стаменов.

януари 2016 г.
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Пловдив видя Вроцлав и
Сан Себастиян като Европейски
столици на културата - всички ЗАЕДНО
олският град Вроцлав и испанският
Сан Себастиян са тазгодишните Европейски столици на културата. Делегация от община Пловдив посети Вроцлав и се включи в "Откриващ уикенд", с
който се постави официално началото на
събитията.
Повече от 100 събития са проведени в
рамките на двата откриващи дни, разказаха
пловдивските представители на откриването. Прави впечатление изключително активното участие на гражданите, много доброволци, хора с в неравностойно положение, колоездачи, деца, артисти, танцьори,
акробати, музиканти. Всички те, заедно с
многобройните туристи и гости, кметове и
делегации от почти всички столици на културата до сега, са се включили в организираните мащабни шествия, разделени в 4
основни лъча, посветени на важни моменти
от историята на град Вроцлав - "Духът на
потопа" възпроизвеждащ събитията от голямото наводнение през 1997 г, "Духът на
многоликата вяра", "Духът на иновациите"
и "Духът на реиновацията".
Най-впечатляващо, според заместниккмета Амелия Гешева, е изключително активното участие на гражданите и огромния
брой доброволци - хора на различна възраст и от различни професии, обединени от
обща кауза, вдъхновени, гостоприемни,
любезни и излъчващи нескрита национална
гордост. Второто голямо откриващо съби-
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тие, на което са присъствали членовете на
делегацията се е състояло в Дома на музиката, една уникална като архитектура и
акустика сграда. Там, под вещото ръководство на диригент се е провел уникален по
замисъл концерт, с участието на професионални музиканти и на цялата публика, която е свирила на различно настроени тръби
и инструменти от почти подръчни средства, предварително поставени в комплектите с рекламни материали за всеки участник.
"Оценявам посещението като изключително полезно. Много важен опит! Не само
заради емоцията, заради това че виждаш
как се случват нещата, но и заради поуките
от техническите и други неуредици, които
неминуемо се случват при такава мащабна
организация. И отново да отбележа как хората спокойно приемаха всичко, изчакваха
без раздразнение, с разбиране и усещането,
че участват в нещо грандиозно, важно и
прекрасно!", разказа още заместник-кметът Амелия Гешева.
Председателят на Дружеството на
пловдивските художници Снежана Фурнаджиева е успяла да осъществи контакти с
няколко галерии, да се запознае с ръководството на тамошното дружество, с което
вече са набелязали първите идеи за съвместна работа. Оставила за спомен и няколко
броя от най-новия албум на Дружеството, с
репродукции на картините от последната
годишна изложба, издаден със съдействие-

то на кмета на Пловдив инж. Иван Тотев.
"Впечатлена съм от темите, които бяха избрали, защото те идват отвътре от
сърцето, не са "напудрени", идват от историята и от реално преживяното. Цялото
съчетание на изобразително изкуство, музика, литература, архитектура, с цветните
къщи, мапинга върху всяка фасада, който
свързва сградите създава усещане на космичност и сила.От проведените разговори
стана ясно, че в началото и при тях е имало неразбирателство, но то е преодоляно.
Цялата емоция и преживяването на такова
нещо те кара да мислиш по друг начин.
Нямаме време! Трябва да загърбим споровете, личното его и да мислим ЗАЕДНО. Да направим необходимото. Да направим видим нашия град!", каза Фурнаджиева.
Европейската столица на културата
през 2016 година, Вроцлав, разполага със
120 милиона евро бюджет, откриващото
събитие е струвало милион и 200 хиляди
евро. Реализацията се осъществява от
екип от 120 човека, с широката подкрепа
на частния бизнес. "Много впечатляващ
беше и начинът по който двата града столици на културата Вроцлав и Сан Себастиян взаимно се рекламират", допълни
Валери Кьорлински - изпълнителен
директор на Фондация "Пловдив-2019".
"Вълни от енергия" сложи началото на
програмата Европейска столица на култу-

рата в испанския град Сан Себастиан. Мотото на този вълнуващ проект обединява
усилията на всички граждани, които се
включват в европейската инициатива и я
използват, за да доведат града си до социална трансформация със силата на културата, казват организаторите. Те се надяват
курортният център, който се намира в северната част на страната и е едно от найпривлекателните кътчета на Бискайския
залив, да доведе още повече туристи. Сан
Себастиан е средно голям град с почти
186 000 жители. Домакините залагат на неповторимата комбинация от емоцията да
караш сърф през лятото до тръпката да се
насладиш на красивите исторически обекти
и превръщат мястото в постоянен туристически център.
Баският град предложи програма с повече от 80 културни прояви. Кулминацията
бе спектакълът "Мост за съвместно съществуване" на историческата забележителност Мостът на Мария Кристина, където акцент също бе участието на гражданите. Шоуто ще може да се вижда и от двете
страни на реката. За официалната церемония по откриването на Европейска столица
на културата 2016 Сан Себастиян посрещна гости от цял свят, сред които Стефан
Стоянов - заместник-кмет, и Светлана Куюмджиева - артистичен директор на фондация „Пловдив 2019“.
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Кино „Космос“ и
Адата в програмата
за „Пловдив 2019“
лощадът пред кино
"Космос" ще бъде
отчужден през тази
година. За тази цел в бюджета са заделени 1,2 млн.
лева. Общината започва и
социализацията на самото
кино, което ще бъде една
от местата, където ще се
представя програмата от
Европейската столица на
културата.
Другият голям обект,
който влиза в програмата
на Пловдив 2019, е остров
Адата. Общината притежава пет от 90-те дка на
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Адата, останалите са частна собственост.Ще се търси решение за Острова, на
който могат да се направят
временни конструкции. В
апликационната форма, с
която Пловдив спечели
домакинството, са заложени въжени мостове
между Марица-юг и Адата, както и социализирането на острова.
Най-добрият вариант
е островът да да стане общинска собственост. Ще
се търси и вариант мястото да се ползва със съгла-

сието на собствениците,
които спечелиха миналата
година окончателно делата за острова.
Другият терен, който
общината възнамерява да
придобие, но в по-далечна
перспектива, , е мястото
около линиите на Пещерско шосе. Земята е необходима за изграждането
на кръгово кръстовище
вместо сегашния прелез,
което е част от проекта на
Национална
компания
"Железопътна инфраструктура".

Градският транспорт преобразен - Разкриват цялата Голяма базилика
все по-нови и редовни автобуси

Мащабни промени в
полза на пловдивчани ще
бъдат извършени в градски
транспорт. Новият момент
ще е в методиката на заплащане и тя ще зависи от
превозните средства, с които разполагат превозвачите.

"Обсъжда се по-евтино
да се плаща километър
пробег, извършван от постари автобуси. Целта е да
се стимулират частните
превозвачи да инвестират в
модерни МПС-та", коментира кметът Иван Тотев.
Втората голяма промя-

нае, че общината ще определя по кое време какъв
тип автобуси да поемат
графиците. По този начин
ще се спре практиката в
пикови часове да минават
малки автобуси. Неодобрените от общината превозни средства няма да получават средства за извършения пробег.
От общите приходи в
градския транспорт ще се
заделят необходимите
средства за издръжка на
вече
функциониращия
Център за градска мобилност.
Всички кръстовища в
Пловдив са в режим на
събиране на данни, който
ще продължи около 2 месеца, за да се прецизира
трафика. "И в момента
той се нормализира, като
изключим района около
"В. Априлов", който се
ремонтира, и "Руски" поема трафика.10 от пловдивските кръстовища вече са със 100% денонощно видеонаблюдение.

Разкриването на цялата
Епископска базилика стартира през април, когато ще
бъде затворена за преминаване и отсечката, свързваща булевардите "Мария
Луиза" и "Цар Борис III
Обединител". Документацията за започването на археологическите проучвания в зоната на Северния
кораб на безценния раннохристиянски храм, който се намира под пътя пред
Католическата катедрала,
ще бъде подготвена до
края на февруари. А с идването на пролетта започва

работата на терен.
Първоначалните намерения на общината да отвори улица " Средна гора"
няма да бъдат реализирани. В квадрата около поликлиниката и понеделник
пазара нова отсечка за пряка връзка между двата булеварда няма да бъде разкривана на този етап. А автобусите по линия №9 ще
вървят по улица "Капитан
Райчо", като ще спират и
на спирката на Тримонциум.
Определеното като историческо решение да бъде

разкрита цялата Голяма базилика бе обявено в средата на декември от кметът
Иван Тотев, експертите,
които работят на обекта и
основният
инвеститор,
партньор и двигател на
проекта Фондация "Америка за България". Разширяването на обекта ще даде
възможност за реализиране на красив площад през
Католическата катедрала.
Със завършването на всички дейности по проекта
през есента на 2018г., бъдещият музей ще промени
градската тъкан.

Пловдивчани,
гласувайте за Пловдив!
Пловдив е единственият туризма като Порто през
български град, номиниран 2014 г. и 10 милиона медийза участие в 7-мото издание но покритие като Бордо
на състезанието за титлата през 2015 г."
"Best European Destination
В тазгодишното издание
2016". Изпълнителният ди- на престижната надпревара
ректор на "Най-добра евро- Пловдив е поставен в конкупейска дестинация" Макси- ренцията на градове като
милиен Лежун пише в мейл Прага, Брюксел, Мадрид,
до общината: "Стискаме Виена, Берлин, Милано, Папалци за Пловдив и се надя- риж, Лондон, Барселона и др.
ваме, че ще се качите на
Гласуването започна на
върха на подиума и се нас- 20 януари и ще приключи
ладите на 16 % растеж на на 10 февруари тази година.
Линк за гласуване:
http://www.europeanbestdestinations.com/best-ofeurope/european-best-destinations-2016/
Подкрепете Пловдив с Вашия глас!

