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Новият площад

И

Пловдив продължава да
живее с ритъма на обновяващ се всекидневно град. Работим, строим и мечтаем.
Усещаме и Вашата подкрепа, пловдивчани.
Продължаваме с реализацията на
инфраструктурните проекти – площад
„Централен“,
съоръженията
на
„Гладстон“, галериите, преобразяването
на улици и тротоари, със строителството на изцяло
новия булевард „Северен“, с изграждането на детски и
спортни площадки, с обновяването на училища и детски
градини и много други.
Предстои актуализация на Генералния план за организация на движението в Пловдив, както и процедури за
възлагане на обществена поръчка за реконструкцията
на градския стадион „Пловдив“. Пробивът под
Централна гара вече е на дневен ред. Обсъждат се
детайлите на този толкова голям и важен проект за
Пловдив.
Виждате и идеята за новия площад „Централен“.
Акцентът е върху историческото наследство на
Пловдив. Вярвам, че Пловдив ще се гордее с него.
38 000 нови работни места са разкрити през 2017
година в региона на Пловдив благодарение на инвестициите и доброто сътрудничество на общините, държавата и Тракия икономическа зона.

деята за пространството на
п л о щ а д
„Централен“ и зоната
около него беше публично представена на
пловдивската общественост.
Община
Пловдив
разполага с одобрен
архитектурен
идеен
проект от НИНКН,
предстои одобрението
на техническия. Има и
избран изпълнител на
строително-монтажните
работи.
Архитект
Румяна
Пройкова
представи
проекта, чийто обхват
на север е Одеона, на
запад
е
ЦарСимеоновата градина,
на юг – Военният клуб,
бившият партиен дом,
хотел „Тримонциум“ и
на изток – булевард
„Цар
Борис
III
Обединител“.
Налице са три разкрити археологически
пространства – Форум
Запад, Форум Север и
Форум Изток и Юг.
Според одобрения
проект има обособено
площадно пространство
със запазване на археологическите разкопки.

Инж. Иван Тотев, Кмет на Пловдив

Още на стр. 4
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Здравейте,

Кино „Космос“ - отвън
същото, вътре - преобразено
Голям киносалон с 400
седящи места с мултифункционална сцена, читалня,
фоайе с възможности за
временни изложби и кафене. Това предвижда идейната разработка за рехабилитацията на кино „Космос“
на архитектите Тихомир
Казаков
и
Мария

Мишинова от SGI, представена на публично обсъждане.
Не е предвидена никаква промяна на външния
облик на емблематичното
кино. Ще бъдат възстановени дори дограмите в оригиналния си вид.
Още на стр. 4
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Стадион с многоетажен паркинг,
нова организация на движението

Н

яколко важни за
града
проекти
станаха ясни този
месец. Предстои актуализация на Генералния
план за организация на
движението в Пловдив.
Общината ще поиска
създаването на бус
ленти на определени
места. Очаква се в новия
план да има заложени
повече
еднопосочни
улици в различните
райони, тъй като това са
ключовите изисквания
на общината към екипа,
актуализиращ стратегическия документ.
Започват процедурите
за възлагане на обществена поръчка за реконструкцията на градския ста-

дион „Пловдив“. Това ще
отнеме около 6-7 месеца,
а после предстоят нови 3
месеца за изготвянето на
проект. Първият етап е на
стойност 15 милиона лева
и включва всичко на кота
0 – терен, писта, насипни-

те трибуни, плюс един
елемент от козирката,
който е условно над
Сектор А. При завършването му стадионът ще е
готов да приема мачове от
Първа лига.
Общината планира и

многоетажен паркинг на
терен от девет декара и
половина пред стадион
„Пловдив“. Там сега е
разположен общински
пазар, а останалата част се
използва за безплатен
паркинг. „Идеята е да се

вдигне
многоетажен
такъв за около 1000 автомобила, като долното
ниво се запази за обществено обслужване –
магазинчетата и пазарът.
„Стадион „Пловдив“ и
паркингът трябва да
вървят ръка за ръка“, категоричен е Иван Тотев.
Новият
булевард
„Северен“ се очаква да
бъде изграден до края на
март месец 2019 година.
Уверение за този срок е
получено от фирматаизпълнител на обекта
„Щрабак.
„Правим всичко - да
приключим с големите
ремонти до броени месеци. Целта е да не се
отлагат, тъй като следва-

„Брезовско шосе“ преобразено

За 20 дни реконструираха една от найразбитите входно-изходни
артерии
на
Пловдив. Укрепена е
основата и са положени
2 пласта асфалт върху 1,
8 км от „Брезовско
шосе“, в частта от СБА

до с. Войводиново.
Ремонтиран е и мостът
преди селото.
Догодина предстои
да се постави и осветление на обновената
отсечка. Реконструкцията на този участък
е част от договора за

мащабни
улични
ремонти в шестте района на града.
Следващата година
ще се работи и по други
входно-изходниа артерия на Пловдив като
Рогошко шосе и Кукленско шосе.

Енергийна сигурност
с подстанция
„Евмолпия“

„Изграждането на
подстанция „Евмолпия“
е сериозна крачка в осигуряване на енергийната
стабилност на Пловдив,
тя е основа за бъдещи
инвестиции в града“,
заяви Това заяви кметът
на Пловдив нж. Иван
Тотев по време на офи-

циалната церемония, с
която бе поставено началото на строителството
на новото съоръжение
на улица „Богомил“ 95.
Според кмета Иван
Тотев изграждането й е
изключително важно,
тъй като ще осигури
доставките за новите

щата година се очаква
засилен трафик заради
очакваното увеличение на
броя на туристите и
засиления трафик във
връзка с многото културни събития. „Каквото
можем да направим по
големите булеварди, го
правим. В момента ЕВН
работят по топлопровод
на южното платно на
булевард
„България“,
където
трябва
да
приключат до 15 дни,
след това още толкова
време приблизително ще
се работи в кръстовището
с бул. „Васил Априлов“,
след което трябва да бъде
преасфалтиран
участъкът“, посочиха от
администрацията.

потребители и ще е
гаранция за тези, които
в момента ползват
услугата.
Министърът
на
е н е р г е т и к а т а
Теменужка
Петкова
подчерта, че подстанция „Евмолпия“ ще
даде тласък на инвестициите в Пловдив и
региона.“Всеки
лев,
инвестиран в инфраструктура, е инвестиция в сигурност“, каза
още тя.
„Евмолпия“ ще е
първата от 20 години
градска стационарна
електрическа подстанция. Съоръжението, в
което ЕВН инвестира
11.6 милиона лева, ще
подобри захранването в
силно населената централна част на града и
ще е предпоставка за
нейното бъдещо развитие. Инвестицията е на
„Електроразпределение
Юг“ – част от структурата
на
„EVN
България“ ЕАД.

Чистотата на Пловдив за пример на национален форум

Добри практики и иновации в управление на
отпадъците и опазване на
околната среда в Община
Пловдив“ бе темата на презентацията, с която директорът на ОП „Чистота“
Иван Стоянов участва в
конференцията „Интелигентна трансформация на
общините“ в рамките на
състоялата се в Албена
годишна среща на местните власти.
Особено голям интерес
сред общинските кметове
предизвика споделеният
опит при въвеждането на
последните новости в сметосъбирането.
Иван
Стоянов представи в детайли съвместния пилотен
проект с „Виваком“, по
който в съдовете за смет на
ул. „Иван Вазов“ бяха
поставени обемни датчици.
По този начин се вижда
степента на запълване,
кратността на обслужване,
дали съдът е повреден и
каква е температурата

вътре.
„Чрез датчиците вече
получаваме точна информация за часа, в който се
запълва определен съд.
Сега работим по изготвен в
началото на годината график и шофьорът с екипажа
минава по зададения маршрут, но нямаме сто процента гаранция, че контейнерът е обслужен, нито
знаем колко е пълен. Какъв
е смисълът да минем в 6
часа сутринта, ако тогава
съдът е празен, а се запълва
в 12 часа? Прилагането на
новата интелигентна система ни дава възможност за
промяна в маршрутните
графици, икономия на
гориво и по-голям екологичен ефект“, посочи директорът на „Чистота“.
Особено добри са
резултатите от първите
подземни контейнери в
Пловдив, които бяха изградени на ул. „Отец Паисий“.
Освен че визуално се вписват в пейзажа на обнове-

ната улица, около тях вече
не се трупат отпадъци от
търговските обекти на
Главната и нейните пресечки. Предвижда се такива
контейнери да се изграждат
при ремонта на всяка улица
в централната градска част,
както и поставянето на датчици.
В презентацията си
Иван Стоянов подчерта
големия напредък във всички дейности на предприятието от 2012 г. насам с подкрепата, която кметът на

Пловдив Иван Тотев оказва
още от началото на първия
си управленски мандат.
Думите си той потвърди с
поредица
факти.
До
2011например годишно са
харчени средно по 350 000 –
400 000 лв. за метли от
клони, с които служителките
ръчен труд чистеха улиците.
От 2012-а дейността се
извършва с пластмасови
четки, като годишният разход за тях е не повече от 26
000 лв. За цялата 2011 г. е
имало 36 пъти машинно

метене и миене на улиците
първа категория, 12 пъти – на
втора категория, и 0 пъти –
на третокласните улици.
През 2017 г. машинното
метене и миене на първокласните улици е 210 пъти.
Като се изключи зимният
сезон, сега те се мият всеки
работен ден, втора категория – 3 пъти седмично, а по
два пъти вече се мият и
третокласните
улици.
Всекидневно се поддържат
велоалеите. Докато през
2012 г. активите /техниката/
на предприятието с екологично значение са в размер
на 763 000 лв., сега стойността им е над 7 500 000
лв.
„Обновена е почти
цялата техника, като закупуването на чисто нови
модерни машини ще продължи. Механизираното
почистване непрестанно
се увеличава за сметка на
ръчно
обслужваните
площи.
Това
става
възможно заради подо-

брената градска инфраструктура. Пловдив се
променя и не е същия като
през 2011 г. Освен културен, градът изживява и
икономически
подем.
Привлекателен е както за
туристи, така и за инвеститори. Увеличават се
жителите и хората, които
идват тук да работят. Ние
прогнозирахме тези процеси и своевременно
подобрихме чистотата“,
заключи презентацията
си пред националния
форум на местните власти
Иван Стоянов.
Нова вакуумна машина
се включи в почистването
на централната градска
зона в Пловдив. С нея се
събират окапалите есенни
листа и всякакъв друг вид
отпадъци по Главната
улица и Цар Симеоновата
градина.
„Това е поредната иновация, което въвеждаме
първи в страната“, коментира Иван Стоянов.
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Олимпийско злато за Пловдив

Ч

17-годишната
Александра
Начева
триумфира в тройния скок
на турнира по лека атлетика в аржентинската столица, като записа 13.76
метра.
Кирил Киров спечели
злато във финала в международен микс тим с германката Ванеса Зийгер на
10 м въздушен пистолет. С
общ резултат 754 т. двамата преодоляха първата
квалификация и влязоха в
директните елиминации.
Заради перфектната
подготовка на пловдивските спортисти и успешните
резултати
в
Младежките олимпийски
игри наградени бяха и техните треньори – Стойко
Цонов,
Румяна
Апостолова,
Ботко
Трендафилов и Евгения
Звискова.

етирима
млади
пловдивски спортисти, представили
достойно
града
на
Младежките олимпийски
игри в Буенос Айрес, бяха
наградени със заповед на
кмета Иван Тотев. Под
аплодисментите на съветниците в заседателната
зала на Общинския съвет
бяха отличени златните
медалисти по троен скок
Александра Начева и по
стрелба Кирил Киров. За
доброто представяне бяха
наградени още плувкинята Диана Петкова и младата надежда в стрелбата
Пламен Емилов.
Специалните награди
бяха връчени от кмета на
Пловдив Иван Тотев,
заместник-кмета Георги
Титюков, председателя на
Общинския съвет Савина
Петкова и председателятна Постоянната комисия
по спорт и младежки дейности в ОбС Атанас
Узунов.

Ново признание „Екообщина 2018“
Пловдив се представи
ЗАЕДНО на форум за
културното наследство
„Целта на програмата
„Европейска столица на
културата“ е да провокира стереотипното отношение към функциите и
характера на изкуството,
местата, където се появява, както и хората, които
го създават“, заяви
кметът на Пловдив Иван
Тотев при представянето
на
града
в
Международната годишна среща (LuBeC), посветена на развитието и
познаването на културното наследство – технологии и туризъм, в италианския град Лука. Тя се
организира всяка година
от Министерството на
културното наследство и
туризма, Министерството
на икономическото развитие и Министерството
на външните работи на
Италия.
Община Пловдив бе
поканена за първи път, а
на форума участие взеха
още представители от
Палермо, Парма , Матера
и много неправителствени организации с културна насоченост.
„Инициативата
Пловдив – Европейска
столица на културата
2019“ има за цел да увеличи автентичността на
културните събития в
града, да намери начин за
публиката и най-вече да
постигне
състояние,
което може да бъде
събрано просто и ясно в
мотото „ЗАЕДНО“, посочи в презентацията, с
която Иван Тотев пред-

стави Пловдив.
Културните иновации,
дигитализацията и теми,
свързани с индустрията и
европейското културно
наследство бяха от основните въпроси, разисквани
по време на дискусията.
„Имаме събития с
многобройни и цветни
аудитории и участници,
за да подчертаем високите амплитуди в календара, фестивалите, големите шоу програми, както и
малки събития като
театър за един зрител“,
посочи още кметът при
представянето
на
Пловдив.
Развитието на творческия квартал „Капана“
през последните години,
основните събития за
2019, мястото на тютюневия град, кино Космос,
богатото и уникално културно наследство, доброто развитие на икономиката също намериха
място в презентацията на
тема: „Да бъдеш столица
на културата – включване, иновации, предприемачество“.
Заедно с изпълнителния директор на фондация „Пловдив 2019“
Кирил Велчев и заместник-кмета по култура
Александър Държиков са
обсъждани и събития,
които да бъдат организирани в партньорство с
община Парма.
Форумът в град Лука
бе организиран и във
връзка с Европейската
година на културното
наследство.

Пловдив
спечели
наградата „Екообщина
2018“ в категорията
„Устойчиво управление на
битовите отпадъци“ в раздела за голяма община.
Отличието бе връчено на
заместник-кмета
„Общинска икономика,
здравеопазване, екология
и управление на отпадъците” Розалин Петков от
посланика на Франция у
нас Ерик Льобедел снощи
на
церемония
във
Френския институт в
София.
Конкурсът се организира от френското посолство в партньорство с
Министерството на околната среда и водите,
Министерството на регионалното развитие и благоустройство и е под патронажа на президента на
Република България.
Пловдив бе отличен за
успешната и последователна политика, която
общината реализира в
областта на управлението

на отпадъците, разделното
събиране и голямата степен на ополозтворяване на
отпадъците – над 40 %.
Журито оцени високо и
проектите на Община
Пловдив за събиране на
отпадъците от заведения
за хранене, за домашното
компостиране, монтирането на подземните контейнери, наличието на
площадка за предаване на
отпадъци от домакинствата, информационните кампании и други дейности в
тази посока.
От Министерството на
околната среда и водите бе
връчен чек за работно
посещение във Франция
на двама представители на
Община Пловдив в края
на ноември.Това е третото
издание на конкурса
„Екообщина“.
България е втората
страна в света, в която
Франция реализира платформата за диалог между
и н с т и т у ц и и т е
„Екообщина“.

Градът по-красив с
милион есенни цветя

Пловдив и тази есен
ще бъде разкрасен с
около 1 000 000 двусезонни цветя, повечето
от които вече са засадени, а до края на
месеца ще приключи
облагородяването на
парковите пространства във всички райони,
разделителните ивици и
кръговите кръстовища
на булевардите. Те ще
радват жители и гостите
на града и напролет – до
средата на май, когато
ще бъдат заменени с
милиони летни цветя.
„Всичко,
което
садим, е собствено про-

изводство – различни на
цвят теменужки, незабравки, парички, шибой,
селене и други видове,
които са подходящи за
пловдивските климатични условия“, каза
Стоян Алексиев.
Собствено
производство са и поредните 5000 храста рози,
които предстои да бъдат
засадени през ноември,
всички храсти и повечето от дърветата, предвидени да обогатят зелената
система
на
Пловдив при предстоящата есенна залесителна кампания.

4

ГРАДЪТ

октомври 2018 г.

Пловдив видя
новия площад „Централен“

И

деята за пространството на площад
„Централен“
и
зоната около него беше
публично представена на
пловдивската общественост. Последната реконструкция е била през 70
години на миналия век.
В момента Община
Пловдив разполага с
одобрен архитектурен
идеен проект от НИНКН,
предстои одобрението на
техническия. След проведена процедура по ЗОП,
има избран изпълнител на
строително-монтажните
работи.
Архитект
Румяна
Пройкова представи проекта, чийто обхват на
север е Одеона, на запад е
Цар-Симеоновата градина, на юг – Военният
клуб, бившият партиен
дом, хотел „Тримонциум“
и на изток – булевард
„Цар
Борис
III
Обединител“.
Налице са три разкрити археологически пространства – Форум Запад,
Форум Север и Форум
Изток и Юг.
Според
одобрения
проект има обособено
площадно пространство
със запазване на археологическите разкопки. От
площада към форум
Запад ще се осъществява
с плавни преминавания.
Предвиждат се и зелени
площи - продължение на
градината.
На изток от Форум
Голям кино салон с 400
седящи места с мултифункционална
сцена,
читалня, фоайе с възможности за временни изложби и кафене. Това предвижда идейната разработка за ревитализацията на
кино „Космос“ на архитектите Тихомир Казаков
и Мария Мишинова от
SGI
Не е предвидена
никаква промяна на
външния облик на емблематичното кино. Ще бъдат
възстановени дори дограмите в оригиналния си
вид, по снимки. На подземното ниво на постройката са предвидени няколко служебни помещения
към големия салон, който
пък ще е подходящ за
кино, малки представления и пърформънси. Ще
има две съблекални и
малки сервизни части, за
нуждите на хората, които
ще се изявяват в бъдеще
на сцената.
На партера се предвижда отварянето на про-

Запад ще има ажурна
метална пергола с растяща растителност за прохлада през топлите летни
дни. Големите дървета ще
се запазят, а пиниите пред
Пощата ще бъдат преместени на по-подходящо
място.
„От северната страна
на Пощата обмисляме
пренасяне на комуникация с възможности за
място за отдих и кафенета. Металните парапети

ще бъдат премахнати и на
тяхно място ще бъдат сложени стъклени, за да се
вижда Форум – Север, а
мястото да се превърне в
зона за културни събития“, съобщи кметът на
Пловдив Иван Тотев.
В най-южната част
поредицата от антични
магазини, от страната на
паметника на Гюро
Михайлов ще се превърне
в ниско водно огледало с
идеята да дадат повече

прохлада. Обмисля се и
поставяне на макет за
завършения
римски
форум като свидетелство
и ориентация на хората,
както и вдигане на части
от колоните, които да
създадат обогатено археологическо пространство.
Южните пропилеи са
отворени наполовина, но
желанието е да се разкрият
напълно.
Пешеходното пространство към подлеза на

„Тримонциум“ ще се увеличи за сметка на паркинга, като двете зони ще
бъдат отделени с един ред
дървесна растителност.
Стълбите на подлеза ще
се преместят.
По протежението на
тротоара на булевард
„Цар
Борис
III
Обединител“ ще има и
велоалея.
Паркингът
отстрани на Военния
клуб ще се премахне и ще
стане част от площада,

Кино „Космос“ с читалня
и място за изложби

пешеходните тротоари на
улица „Иван Вазов“ ще се
разширят за сметка на
платното, а движението
на автомобилите ще бъде
в едната посока.
„Заедно с проекта за
реализация на площадното пространство, правим
и реконструкция на подземното съоръжение на
„Гладстон“, което е с
приоритет. Общо сумата,
която е заделена, е 12 млн.
лв. В момента се пресмята
количествата
на
настилката, която ще бъде
положена. Представената
архитектурна идея може
да се променя, преди
приемането на техническия проект. Но в частта
си за подчертаване на
форума, да бъдат показани магазините в настилката, елементите на самата
сграда, ареата, стилобата
и т.н, проектът няма да се
мени“, коментира кметът
Иван Тотев. Обмисля се
да се направят нови разкопки до стълбите на
Пощата
откъм
„Тримонциум“, което ще
даде възможност да
имаме всички входове на
Форума. Предстои да се
прави проект за възстановяване на Форум Юг и
Изток.
странството на фоайето.
Ще има гардеробна в
зоната под стълбите,
кафе-бар с отделен вход,
който ще може да
обслужва и залата, но и
ще може да функционира
самостоятелно, като ще е
отделен от фоайето със
стъклени
прегради.
Горното ниво оставае без
промяна. Там ще има
читалня, кабинет за администрацията,
малка
рецепция, няколко ниши
за четене и слушане на
музика. Отварят се два
подхода към салона, както
е било предвидено в
първоначалния проект.
Капацитетът на залата ще
бъде 400 седящи места,
тъй като предвижда сцената при необходимост да се
разширява с модули. За
целта трябва да бъдат премахнати първите няколко
реда. 20-25 процента от
местата ще бъдат с фиксирани седалки. Всичко в
залата ще бъде от естествени материали. Акустиката
също е част от проекта.
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На дневен ред – пробивът под Гарата

„О

т 2014 година
О б щ и н а
Пловдив работи по проекта за пробив
под Гарата заедно с
НКЖИ, като вече има
подписани два меморандума за сътрудничество.
Проектът е в напреднала
фаза, като е минал през
няколко заседания на
ЕСУТ“, заяви кметът на
Пловдив Иван Тотев при
представянето на проекта
за пробива под Централна
жп гара.
Съгласно апликационната форма и предварителните разчети стойността на съоръжението,
което ще се финансира от
държавата и чрез европейски програми е 45
милиона лева. Очаква се
да бъде изградено изцяло
до 2022 година. То ще
започва от колелото на
Централна жп гара и ще
завършва
до
улица
„Димитър Талев“ и булевард „Македония“.
„На всеки един от етапите дебатираме и взимаме съответните решения.
Проектът е важен, защото
затвърждава
Пловдив
като ЖП възел в посока
Бургас и Истанбул и го
превръща в логистичен
център
за
Южна
България, за което помага
и изградения интермодален терминал“, посочи
още кметът.
Преди изграждането

„Провеждането на
форум „Индустрия 4.0“ е
част от стратегията на
Община Пловдив заедно
със съседните общини,
Тракия
икономическа
зона, Техпарк Тракия да
променим региона. С
помощта на много партньори правим голяма промяна, благодарение на
която говорим за бурно
развитие
на
Южна
България“, заяви кметът
Иван Тотев при откриването на третото издание
на Международния бизнес форум
Събитието,организи-

на пробива ще бъдат
направени нови пътни
връзки между северната и
южната част на града –
„Модър- Царевец“, разширение
на
улица
„Кукуш“
от
бул.
„Македония“ до надлез
„Родопи“.
Засега не се предвижда отчуждаване на имоти
от южната страна на пробива, стана ясно от представянето, като включването на съоръжението ще
стане в съществуващите
улици.
Тунелът на пробива

ще се увеличи от северната страна с още 100 метра,
ще се направят и локални
платна в участъка от
улица
„Тракия“
до
„Велико Търново“ и ще се
осъществят
връзките
между
бул.
„Васил
Априлов“ и колелото на
Гарата. В подземното преминаване ще има две

нето на връзката „Модър
– Царевец“ и строежа на
съоръжението – пробив
под Централна гара, т.е.
след изграждането на
няколко връзки между
северната и южната част
на града, ще се пристъпи
към премахване на бетонния мост“, обясни инж.
Красимир Папукчийски,

38 000 нови работни места
в района на Пловдив

рано с подкрепата на
Община Пловдив, има за
цел да събере топ
мениджъри, предприeмaчи, официални лица и
експерти от бизнеса и
институциите и да им
предостави платформа за
обсъждане на новите тенденции в производствените процеси и възможностите за регионално

Обновяват училища,
детски градини и ясли

С две първи копки
започна реализирането
на проект „Образователна инфраструктура“ - изграждане и
обновяване на училища, детски градини и
ясли в град Пловдив по
Оперативна програма
„Региони в растеж“.

платна с по две ленти.
Едното платно с две
ленти ще излиза до улица
„Димитър Талев“ еднопосочно, а другото до булевард „Македония“ в другата посока.
„След уширението с
улица „Кукуш“ и връзката
със съществуващия надлез „Родопи“, изгражда-

Започнаха строителноремонтните работи в
ДГ „Перуника“ и СУ
„Любен Каравелов“
„Правим детска градина „Снежанка“ и
нова
обществена
поръчка за детска ясла
„Детски смях“. В срок
се работи по оператив-

ната програма я частта
за по обновяване на
пътната инфраструктура“, заяви заместниккметът Розалин Петков.
Общата сума на проекта е 18 106 266.94
лева, като от тази сума:
15 953 713.05 лева е
безвъзмездна финансова помощ), а 2 152
553.89 лева е собствен
принос на Община
Пловдив.
Целта на този проект е да допринесе за
подобряването на условията за предоставяне
на грижи в ранна детска възраст, както и на
образователни услуги в
град Пловдив. Капацитетът на образователната инфраструктура в
града ще бъде оптимизиран,
включително
чрез изграждането на
нова детска градина.
Периодът за реализация на всички дейности
по проекта е 30 месеца.

Въздействаща художествено-музикална 3D
проекция с лазерни ефекти представи пред публика творчеството на големия художник Златю
Бояджиев
В продължение на две
вечери пред къщатамузей „Златю Бояджиев“
(къщата на д-р Стоян
Чомаков
нa
ул.
„Съборна“ № 18), където
се намира постоянната
експозиция на големия
български творец, пловдивчани наблюдаваха
лазерна визуализация на
избрани картини на
Златю Бояджиев.
Публиката се докосна
до творчеството на големия художник чрез художествено-музикална 3D
проекция с лазерни ефекти, целяща да популяризира сред максимално
широка аудитория творчеството
на
Златю
Бояджиев. Чрез 3D проекцията с лазерни ефекти
оживя и фасадата на прекрасната къща на д-р
Стоян Чомаков - обект от
богатото архитектурно

генерален директор на
НКЖИ. „Това се очаква да
стане след 2021 година.
Пловдив е транспортен
хъб в Южна България,
където са ситуирани три
автогари и жп гари. С
милионите инвестиции
изградихме и ще изградим много добра инфраструктура, заради което
очакваме времето за пътуване между Пловдив и
София е стане 1 час“,
съобщи още той.
При изграждането на
пробива под Централна
ЖП гара ще се търси технология за минимизиране
на
неудобствата.
Наложително е временно
затваряне на булевард
„Васил Априлов“ докато
трае изграждането на
подхода към съоръжението, където ще бъдат изградени и две локални плат-

на отстрани, които да правят връзка с колелото, бул.
„Христо Ботев“, улица
„Иван Вазов“ и булевард
„Руски“. Засега не се
предвижда затваряне на
булевард „Христо Ботев“.
Съоръжението ще започне да се изгражда от
южната част, допълнително ще има 11 коловоза,
контактна мрежа и подходи. Срокът е две години.
„Бетонният мост
трябва да бъде премахнат,
тъй като не отговаря на
височината за преминаване на скоростна жп отсечка. Той трябва да се вдигне минимум с 1,6 метра,
при което радиусите и
наклоните няма да отговарят на изискванията за
безопасност, а няма къде
да се развият развръзките
и технически да се
изпълни“, обясни инж.
Балчев от екипа, изготвил
проекта за пробива.
Гражданите ще пресичат безопасното железопътната инфраструктура посредством пасарелки с асансьори, разположени на три места.
Влаковете ще влизат в
района на жп гара
Пловдив със 130 км/ч, а
не както сега 40 км/ч.
Пешеходният подлез на
Централна гара се запазва.

сътрудничество.
„Радостно е, че през
последните
години
успяхме да ангажираме
достатъчен брой инвеститори, които да помогнат за намаляване на
процента на безработица в региона, който
става все по привлекателен за инвестиции.
Фокусът ни е насочен
към образованието, промяната на учебния процес чрез въвеждането на
дуалното обучение, като
Пловдив e от лидерите
за въвеждане на дуалните паралелки“, коменти-

ра кметът Иван Тотев.
„38 000 нови работни
места са разкрити през
2017 година в региона
на Пловдив. Това е благодарение на инвестициите на партньорството между общината,
Тракия икономическа
зона
и
държавата.
Област Пловдив е на
първо място по отношение на индустриалното
развитие по издадени
разрешителни
за
строеж“, посочи заместник-министърът на икономиката
Лъчезар
Борисов.

Проект на ОП „Старинен
Пловдив“ представи
Златю Бояджиев

наследство на Стария
Пловдив, в който от 1984
г. се помещава постоянната експозиция с творби на
Златю Бояджиев.
Всичко това се случи
по проект на ОИ
„Старинен
Пловдив”,
който екипът спечели

пред Министерство на
културата за „Събития за
популяризиране
на
съвременното европейско изкуство в рамките на
Комуникационната стратегия на Република България за Европейския
съюз”.

„Тракия“ с ново бижу
– обширен парк

Парк на 11 декара
се изгражда в район
„Тракия“ до улица
„Григор Божков“. Той
ще бъде открит в края

на ноември, ако времето позволява да се
работи. 360 000 лева от
общинския бюджет са
заделени за изгражда-

Шести паркинг
в район „Северен“
Изграждането на
нов паркинг започна на
улица „Победа“ №6272. Кметът на Пловдив
Иван Тотев и районният кмет на „Северен“
Ральо Ралев направиха
първата
копка.
Паркингът е на два
декара площ и ще пар-

кират 55 автомобила.
Там доскоро имаше 20
метални гаража, които
са премахнати.
Предвижда се и
изграждането на ново
осветление на междублоковото пространство и антипаркинг
съоръжения, които да

Нова училищна
площадка в „Източен“

Нова спортна площадка за футбол и
волейбол вече радва
децата от начално училище
„Петко
Р.
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Славейков“. Модерното съоръжение беше
открито от кмета на
Пловдив Иван Тотев и
кмета
на
район

нето и превръщането
на тази зона в място за
зона са отдих, разходка
и забавления.
Вече са поставени
част от съоръженията
на детската площадка,
обособени са алеите за
преминаване, които ще
бъдат асфалтирани.
Изградена е сцената, която ще бъде облечена в дърво, както и
габионите, които ще
бъдат естествена шумоизолация от трафика
на булевард „Освобождение“. Настилката ще
позволява децата да
карат ролери, велосипеди, скейтбордове.
В парка ще има 100
дървета, като първите
бяха засадени от кмета
на Пловдив Иван Тотев
и райкмета Костадин
Димитров. Изградена е
и автоматична поливна
система.
ограничат паркирането
по тротоарите.
Това е шести паркинг
в
район
„Северен“, с който
местата по новата
наредба ще станат 200.
„Има голям интерес от
гражданите, правим го
по тяхно желание“,
подчерта Ральо Ралев.
Иван Тотев припомни, че общината вече
изпълнява програма за
мащабни
улични
ремонти в шестте района на града.

„Източен“
Николай
Чунчуков.
Подобно
съоръжение има в училище „Васил Левски“,
която е изградена
преди 10 години. „Тези
площадки се оказаха
качествени и издържаха на времето, затова
през следващата година
плануваме още такива,
където децата да спортуват“,
съобщи
Николай Чунчуков.
„Обмисляме
да
облагородим два декара от двора на училището и да изградим
първите зелени класни
стаи, които да могат
да се използват от
всички ученици в
града. Теренът зад
бензиностанцията ще
бъде приобщен към
двора. Радвам се, че
тестовият период за
спортната площадка в
училище
„Васил
Левски“ издържа и
сега открихме още
една такава“, заяви
още кметът Иван
Тотев.

„Централен“ започна
промяната на „Бунарджика“

Започна облагородяването
на
хълм
„Бунарджика“ с подписването на договор
между район „Централен“ и фирмата изпълнител.
Още сега има интерес
от страна на културни
оператори за организиране на събития на
“Бунарджика”, надяваме
се работата да върви по
план и да сме готови до
пролетта на 2019 година,
коментира районният
кмет Георги Стаменов.
За 2 милиона лева ще се
реконструира алейната

мрежа и съществуващата
инженерна инфраструктура, осигуряване на
достъпна среда, обезопасяване и укрепване,
информираност на гражданите
посредством
табели и указания
На още една нова детска площадка играят
децата
в
район
„Цент ра лен“.
Междублоковото пространство на улиците
„Капитан Райчо“ и
„Леонардо да Винчи“ е
обновено, подменени са
плочките и стъпалата
пред входовете, сложени

са нови пейки за почивка. Около детската площадка има обособени
места за паркиране.
Районната администрация обмисля да изгради
още един паркинг за
живущите наблизо и
допълнително да се
възстанови парка в
съседство.
Ул. „Капитан Райчо“ в
отсечката между бул.
„Цар
Борис
III
Обединител“ и ул.
„Петко Д. Петков“ се
сдоби с нов бордюр,
който разделя тротоара
от зоната за паркиране. В
същия квартал район
„Централен“
възлага
изграждането на детска
площадка. Тя ще бъде
завършена през ноември
и се намира на ул.
„Богомил“ 47-53. В рамките на тази година администрацията планира да
завърши и площадка с
фитнес на открито на ул.
„Киев“, както и паркинг
за 17 автомобила.

„Южен“ стартира
есенното залесяване

Кметът на "Южен"
Борислав Инчев и част
от екипа му съвместно
с
фармацевтичната
компания "Bestamed"
дадоха старт на есенната залесителна акция в
района.
Засадени бяха 65 бр.

широколистни и иглолистни дървета наул.
"Скопие",
парк
"Източна
Румелия"
като и на оформения
кът от детска площадка и фитнес на ул.
"Димитър Талев".
Всяка година фар-

мацевтична компания
провежда залесителни
кампании
в
цяла
България под мотото
"Растем
заедно".
Борислав Инчев благодари, че инициативата се проведе именно
в район Южен".

Служителите на „Западен“
дават пример в национална
програма за здраве

С изследвания на
служителите на район
„Западен“
стартира
националната програма,
свързана с повишаване
на вниманието към
сърдечносъдовите заболявания. Медици ще
посетят детските градини и училищата в рай-

она, за да проверят
състоянието на работещите там. Инициативата
се провежда под надслов
„Каква е твоята причина
да предотвратиш инсулта?” Организатори на
кампанията
са
Фондация „Национална
мрежа сърце за сърце“,

Лайънс клуб Пловдив –
Филипополис, община
Пловдив, район „Западен“, съвместно с
Асоциацията на студентите медици в България
и Диагно-стично консултативен център II –
Пловдив.
Старт на кампанията
даде кметът на района
Димитър Колев. Всички
желаещи
служители
имаха възможност да
проверят кръвното си
налягане, кръвната захар
и индексът на телесна
маса. Специалистите
останаха изключително
доволни от състоянието
на всички изследвали се,
като се оказа, че при
нито един служител
няма отклонение от нормите.
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Тодор Алексиев е почетен
гражданин на Пловдив

Тодор Алексиев:

Като топреализатор
в Световната лига

Пловдивчани заслужават
да гледат истински волейбол

- С "Олимпиакос"
спечелихте шампионската
титла
на
Гърция и купата на
страната.
Какъв
волейбол се играе в
тази страна?
- В Гърция играят
абсолютно
приличен
волейбол. Отборите не
са на нивото в Русия или
Италия, но опитите им
да се измъкнат от
посредствеността
са
много сериозни, тъй
като привличат силни
чужденци. Например в
моя отбор разпределител е полякът Джизга,
който дълги години правеше играта на Полша,
която е световен шампион. Тук е финландският национален диагонал Мико Ойванен,
холандецът
Ярно
Лаурдеут.
- Това означава, че
не можем да правим
сравнение с българския
шампионат?
Абсолютно.
Разликата е огромна.
Големият проблем при
нас е, че ние имаме страхотни таланти, но те се
разпиляват по пътя към
нищото. Което е много
жалко.

Алексиев като играч на „Олимпиакос“
и аржентинския „Персонал“

Няма никакво съмнение, че Тодор Алексиев е сред
най-добрите български волейболисти в най-новата
история на този спорт. Роденият на 21.04.1983 г. пловдивчанин започва да играе волейбол в "Локомотив"
едва навършил 10 години. Първите си стъпки край мрежата прави при треньорката Дима Баева. По-късно продължава в "Левски" и става 3 пити шампион на
България. Първият му трансфер в чужбина е през 2006
г. в руския УФА. Показва майсторството си в Италия,
Турция, Аржентина. Най-дълго се задържа в руския тим
на "Газпром" (Сургут) - 2012-2016 г. Става два пъти шампион на Аржентина - с УПЦН и с "Персонал". Тази година спечели титлата и купата на Гърция с отбора на
"Олимпиакос" и бе обявен за играч N1 на южната ни
съседка.

В националния отбор е включен през 2001 година.
Има бронзов медал от световното първенство за младежи в Иран през 2003. Бронзов медалист е от
Световното първенство в Япония - 2006 г. и от
Световната купа в Япония - 2007 г. Трети е и на европейското в Турция през 2009 г. Печели наградите за найдобър реализатор и посрещач в турнира за Световната
лига през 2012 в София. На Олимпиадата в Лондон
2012 е четвърти. На Европейското първенство в Дания
и Полша през 2013-та е избран за най-добър посрещач.
Бил е капитан на националния отбор. През 2016 г. е обявен за N1 в България. Почетен гражданин на
Пловдив.Съпругата му Ваня е бивша волейболистка,
има дъщеря Никол и син Теодор. Говори перфектно
руски, италиански и английски.

- В тази категория
влиза ли пловдивският
волейбол? Например
"Виктория Волей" е
сочен като фабрика за
талантливи волейболисти. И не само сега?
- Така е. В Пловдив

нални тимове е пълно с
пловдивчани. Но като
цяло
пловдивският
мъжки волейбол не е
това, както аз разбирам
нещата.
- Като женския
тим на "Марица"?

нещата са по-изчистени.
Ето в мъжкия национален отбор имаме двама
играчи от "Виктория
Волей"
братята
Розалин и Николай
Пенчеви. В юношеските
и младежките нацио-

- Точно така. Там се
работи по друга схема,
защото шефовете на
клуба са осигурили
сериозно
финансово
рамо. А без пари нищо
не става. Знам, че общината в Пловдив помага

много на спорта, но без
бизнеса нищо голямо не
може да се случи.
- Мислите ли за раздяла с волейбола, но
като състезател?
- Не бързайте да ме
пенсионирате.
Поне
през следващите 2 години. Разбира се, и това
време ще дойде, но
волейболът все още не
ми е омръзнал.
- Мислите ли след
време да се захванете
треньорската професия?
- Да, и то много
сериозно. Но това не е
никак лека професия.
Знанията и опитът ги
имам. Но ми трябва още
време, за да изчистя
някои неща около една
такава перспектива. А
това е много тежък
въпрос, който трябва да
огледам от всички страни. Защото не мога да си
позволя да се захвана с
нещо без да съм абсолютно подготвен.
- А защо станахте
волейболист? Майка ви
беше добра баскетболистка, а синовете слушат повече нежната
половина в семейството.
- Сигурно баща ми,
който е бил волейболист, е успял да спечели
мача. Но никой в семейството ми не съжалява,
че съм предпочел волейболната игра.

Време беше да затворя вратата В Сургут остана част от сърцето ми
на националния отбор

В никакъв случай не
съжалявам, че затворих
вратата на националния
отбор.Прецених,
че

трябва да дам път на помладите. Не че не можех
да играя на световното
тази година. Но утре ще

Имам чувството, че децата ми израснаха
по летищата, казва Тошко

дойде друго първенство
и колелото продължава
да се върти. За раздялата
с националния тим наймного надделя дългото
отсъствие от семейството ми. Имам чувството,
че децата ми израснаха
по летищата, за да ме
посрещат от целогодишните ми волейболни
заетости.
Сега този
сценарий ще се промени. Подписах 2-годишен
договор с португалския
"Спортинг" и ангажиментите ми към семейството започнаха да се
нормализират. . Сигурно
някои ще попитат защо
в Португалия? Ами
защото ми предложиха
много добри условия, а
и там започват да правят
сериозен волейбол. И си
заслужава да опитам.

Преди години много
се смеех, когато някой
футболист, който вкара
гол на отбор, в който е
играл преди време, не се
радва на попадението и
дори не позволява на
съотборниците си да го
поздравяват.
Разбрах

какво чувстват тези играчи,
когато
с
"Олимпиакос" гостувахме в Сургут за мач от
европейските
клубни
турнири.
Местните
фенове ме посрещнаха с
мощно скандиране на
името ми, а след мача

трябваше поне един час
да разговарям с тях.
Въпреки, че победихме с
3:0 не изпитах онова чувство на радост както при
други мачове. Тогава разбрах, че част от сърцето
ми е останало при тези
страхотно приятели.

С екипа на „Газпром“ от Сургут
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Бруно Акрапович:

Бруно тренира с футболистите

Нe съм очаквал, че Пловдив
ще намери място в сърцето ми
Бруно Акрапович е на 51 години. Започва професионалата си футболна кариера в отбора на „Челик"
(Зеница) в югославския шампионат. През 1988 година заминава за ФРГ, където облича екипа на
„Арминия" (Хановер) от Трета лига. През 1992 г. продължава кариерата си във втородивизионния
„Волфсбург“. Продължава да играе във Втора
Бундеслига. През 2000 година преминава в „Енерги"
(Котбус) в Будеслигата, където играе два сезона и
половина и записва 67 срещи. Там е съотборник с
Цанко Цветанов. Има 18 мача в националния отбор
на Босна и Херцеговина, като е отбелязал 1 гол в
световната квалификация за Мондиал 2002 срещу
Израел. В немските отбори играе винаги с номер 8
на гърба си, символизиращ датата на пристигането
му в Германия – 8 август 1988 година.
През 2006 – 2008 Бруно Акрапович е играещ
треньор в любителския отбор на „Форсфелде"
(Волфсбург). След това за кратко е в треньорския
щаб на фармацевтичния клуб на „Волфсбург II“. През
2008 – 2009 работи като помощник на Юрген Рьобер
в подмосковския „Сатурн" (Раменское), учстник в руската Премиер лига. През 2010 година се обучава във
Футболния съюз на Босна и Херцеговина и е на стаж
във „Волфсбург“, където получава лиценз категория
Pro от УЕФА. След това работи като старши треньор
в отбори от Втора хърватска лига – „Мосор“
(Зворница), „Вал“ (Стари Каштьол), „Солин“ и
„Неретва“ (Меткович). От ноември 2014 до юни 2015
следва екзотичен престой в „Европа“ от английската
колония Гибралтар, с който заема второ място в
Гибралтарския шампионат. През 2016 година е начело на „Шкендия" (Тетово), с който става вицешампион на Македония. От февруари до юли 2017 е бил
старши треньор на „РНК Сплит“ от Първа хърватска
лига. Сред футболните среди е известен като немски
възпитаник, заради годините, прекарани в Германия.

- Г-н Акрапович, кой
ви показа пътя за
"Лаута"?
- Идването ми в
"Локомотив" е благодарение на Ивайло Петев. С
него сме големи приятели
от времето, когато беше

треньор на "Динамо"
(Загреб). Един ден ми се
обажда, че в "Локомотив"
търсят треньор. Запозна ме
с Христо Крушарски, проведох разговор с него и си
стиснахме ръцете.
- Какво му обещахте?

Победата над Ботев

- Аз не съм по големите
обещания. Казах му, че ще
направя всичко възможно
да не го разочаровам.
- Засега обещанието
ви е 100-процентово.
Направихте впечатляващи победи над шампиона
„Лудогорец",
взехте
пловдивското дерби с
"Ботев",
спечелихте
срещата с "Левски".
- Така е, но загубихме
точки, и то от отбори,
които можехме да победим.
- На какво отдавате
тези аномалии?
- Не искам да обвинявам футболистите, защото
те се раздават на терена.
Вероятно има неща, които
на пръв поглед не се забелязват с просто око, но
трябва много бързо да
отстраним. Хубавото е, че

мача. Нека минат още
десет и ще ви кажа какво
ще стане. За тези 4 години,
откакто
съм
в
"Локомотив", не разбрахте
ли, че бия, който си искам
и правя каквото си искам.
Бием, когато ми е кеф и
когато си поискам. Ако
дойде "Ливърпул", и тях

ще дръннем", заяви се
Крушарски.

Акрапович е 4-ият чужденец, който
става треньор на „черно-белите“

Босненецът
Бруно
Акрапович е 4-ият чужденец, който води Локо като
старши треньор. Преди
него на "Лаута" са работили
сърбинът
Саша
Николич,
който
се
задържа на командирския

пост само за 4 мача. Найдълго на "Лаута" е работил македонецът Драган
Канатларовски, който на
два пъти си опитва късмета: 2008-2009 и 20112013. Безспорно най-голямата атракция е алба-

силни, защото знаят какво
трябва да променят.
- Нужни ли са чуждите играчи в България?
- Според мен чужди и
наши играчи няма. Има
можещи и неможещи.
Можещи са онези, които
дърпат отбора напред и
нагоре. А откъде идват, не
е важно.
- А не се ли ощетяват
децата в клубните
школи?
- В никакъв случай.
Колкото по-добри играчи
идват в мъжкия отбор, толкова децата започват да
тренират с всички сили.
Примерът е нещо много
сериозно. В "Локомотив"
има добра школа и съм
сигурен, че там има
талантливи футболисти.
- Свикнахте ли вече с
хората в Пловдив?
- Няма как да не свикнеш. Не съм очаквал, че
Пловдив ще намери място
в сърцето ми. Това наистина е един уникален град,
който съчетава историята,
настоящето и бъдещето.
Личи си, че тези, които
управляват града, много го
обичат. Не говоря хвалебствия, защото такава
чистота и толкова много
цветя по улиците не се срещат често по света.

Вместо на тренировка Бруно води
отбора на ресторант за ЧРД

Христо Крушарски: Можем
да бием дори "Ливърпул"!

Собственикът
на
"Локомотив"
Христо
Крушарски беше много
щастлив след победата с
1:0 над "Левски" на
"Лаута", като по думите
му "смърфовете" можели
да бият и... "Ливърпул".
"Спокойно, не бързайте! Има още около 30

нещата се изясняват, а причините не са фатални.
Поне засега.
В
началото
отборът започна малко
трудно...
- Нямаше да бъде
редно, ако всичко беше
тръгнало по мед и масло.
Вижте, всеки треньор има
своите виждания за играта
и се стреми да я направи
според разбиранията си за
футбола. Така че всяко
преболидуване е нещо
нормално. Доволен съм, че
нещата се избистрят и
момчетата работят здраво,
което означава, че ми вярват.
- Феновете също бяха
разколебани, но сега са
зад вас?
Феновете
на
"Локомотив" наистина са
уникални и много ни

помагат с подкрепата си.
Фактът, че пеят за нас,
дори когато резултатът не
е добър, показва, че страшно много обичат отбора си
и тази обич я предават на
играчите.
- След победата над
"Ботев" имаше говорене,
че играете грозен футбол
и разваляте играта.
Какъв е вашият коментар?
- Всеки има право да
коментира разбиранията
си за футбола. Познаваме
много добре плюсовете и
минусите на "Ботев" и се
постарахме да направи
най-доброто за нас. В своята кариера като футболист
и треньор имам много красиви загуби и много грозни победи. Винаги съм
предпочитал да напусна
стадиона с всичките точки,
които се дават при победа.
- Колко е голяма разликата между българския и
германския футбол?
- Отговорът на този
въпрос не е труден, но ще
ви отговоря по моя си
начин . От годините, прекарани в Германия, разбрах, че дисциплината и
парите направиха немците
световна сила. На последното световно първенство
те се издъниха, но без да
правят трагедии се захванаха здраво за работа. И
съм сигурен, че този провал ще ги направи още по-

нецът Наджи Шенсой,
който беше начело на
Локо 2009-2010. Той
стана любимец на феновете, когато обяви, че е
готов да поеме дори
националния отбор, защото много обича българите.

След победа на 1/16
финалите на турнира за
Купата на България, футболистите на Локо потеглили от Поморие за
Пловдив с чувство за
изпълнен дълг, предвкусвайки
заслужената
почивка. Вместо това
обаче получили нареждане от треньора Бруно
Акрапович да се явят за
редовната си тренировка
рано на другата сутринта
в 8 часа. На "Лаута" ги
очаквал самият Акрапович, който вместо към
терена, ги повел към
клубния автобус. И не
след дълго целият отбор
заедно с ръководството се
озовали в ресторант "в
"Тракия".
Изненадата била голя-

ма, тъй като се оказало, че
Акрапович
празнувал
рождения си ден. В
ресторанта ги очаквала
богата
здравословна
закуска с макарони на
фурна, плодове, зеленчуци, филета, сирена и
много фрешове.

Торта имало единствено за рожденика, който
след като духнал свещите,
пожелал на целия отбор
успех в първенството и
шампионска титла. Това
щял да бъде най-ценния
подарък за рождения му
ден.

