38 проекта за
225 милиона
лева
разработени
от общината

Улици, тротоари,
велоалеи - като
правим нещо,
да е задълго
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Откриване на 30 август!
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"Централен" с
втори спечелен
проект по
"Административен
капацитет"
6

45 нови
тротоари
в „Северен“
7

Музей за съкровищата
М
под Нармаг
узей в подземията на бившия
Нармаг ще разкрие изключително културно-историческо наследство на
Пловдив.
Предстои подписването
на меморандум за сътрудничество между Община Пловдив и австрийските собственици на
сградата за опазване на
археологическите ценности, които се крият в
подземията.
Подписвайки меморандума, двете страни
декларират намеренията
си за съвместна дейност
в областта на експонирането на археологическото наследство и развитие
на културната инфраструктура - консервация,
адаптация и експониране
на недвижими археологически културни ценности, провеждане на изложбена дейност, организиране на туристически маршрути.
В подземието блести
ложата на Римския стадион на най-знатните
филипополци. Открити и
експонирани са шлюзовете за вода, през които
арената се е пълнила за

гладиаторски битки. Непокътнати и функциониращи са римските канализации. Безценна кул-

турно-историческа съкровищница се крие в една затворена от близо
десет години сграда. Тя

се разкрива още с първата копка на генералния
ремонт на сградата през
2004 година.
Под търговския център се намират останките на Римския стадион.
Подземието се оказва
най-ниската точка между
Сахат тепе и Трихълмието.

Здравейте!

Мандатът е към края
си. И Община Пловдив
има сериозни доказателства да
се гордее с един успешен мандат. Това e период на растеж и
развитие. Пловдив е различен
град - по-зелен, по-чист, индустриално и културно средище.
Град, който привлича туристи. Град, интересен за световните медии, които го определят за една от
перлите на Балканите. Пловдивчани заслужават такъв град - Европейска столица на културата.
И продължаваме напред. На 30 август пловдивчани ще бъдат свидетели на историческо
събитие за града ни. Откриваме спортна зала
"Колодрум". Една мечта на Пловдив се сбъдна.
Градът получава своя голям подарък - уникално
съоръжение с колоездачна писта, каквато няма
в Югоизточна Европа. Залата ще бъде домакин на спортни и културни събития от световен мащаб, които Пловдив отдавна очаква
и заслужава.
Нови инфраструктурни проекти ще променят визията на града. Наесен започваме реконструкцията на Коматевско шосе. Следват
"Руски", "6 септември" и новият булевард "Северен". Готов е проектът и за "В. Априлов". Това ще бъдат нови, модерни булеварди, които
ще дадат голяма сигурност на транспорта в
Пловдив, ще намалят шума и замърсяването.
Пловдив става център на алтернативния
транспорт със своите 48 км велоалеи. Строителството е към края си, а велосипедистите
вече изпитват удоволствието да имат сигурни и удобни трасета. Велоалеи ще има и на новите булеварди. Така общата им дължина става 60 км - невиждано в страната.
Инж. Иван Тотев, кмет на Пловдив
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38 проекта за 225 милиона лева
разработени от общината
проектни предложения е разработило общинското
предприятие "Европейски
политики и сътрудничество" от своето създаване. 38
проекта са одобрени и е
получена безвъзмездна
финансова помощ от 224
859 563,02 лв. Верифицираните и изплатени суми
по изпълняваните от Община Пловдив проекти са
на на стойност 33 479
641,93 лв. Важни проекти
като "Модернизация и развитие на устойчив градски
транспорт в град Пловдив"
(44 306 947,25 лв.) и "Изграждане на зелена и достъпна градска среда в гр.
Пловдив" (7 902 454,09
лв.) са в процес на изпълнение, а за други вече реализирани се очаква верифициране и изплащане
на разходваните средства.
За сравнение, Дирекция "Европейски програми и проекти" за периода
от 2009 - 2011 е успяла
успешно да разработи 38
проекта, от които едва 20

През 2014 година, която беше "кух период",
тъй като се договаряха
условията по оперативните програми за периода 2014-2020 година, ОП
"Европейски политики и
сътрудничество" разработи проект за дигитализация на културното наследство на Пловдив на
стойност 1 147 640 лв.,
който се изпълнява през
2015. Също така в партньорство с град Кеймбридж и Технически университет - Мюнхен, Община Пловдив разработва проект за пречистване на въздуха по
програма на Европейската комисия - Хоризонт
2020.
ОП "ЕПС" върши
много добра работа и тя
е в основата на устойчивото развитие на Община Пловдив. Самият
факт, че е спечелено
95 % от възможното финансиране, дава положителна оценка за работата
на това общинско предприятие.
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на обща стойност от 15
298 600,24 лв. са получили одобрение. Впечатляваща е стойността на 18те разработени от дирекцията проекти, които не
са получили одобрение, а
именно: 196 289 066,42
лв., които Община Пловдив е загубила през предходния мандат. Сравнениет опоказва, че ОП

"ЕПС" е не само поефективно в разработването на проектни предложения, но има и по-висока успеваемост в привличането на европейско
финансиране.
Източник на финансиране за проектите не само Структурните фондове и Кохезионният фонд,
но и други финансови

инструменти като Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство, националните
фондове
(Национален доверителен Екофонд, Фонд "Козлодуй", "ПУДООС" и
др.), както и Европейската комисия. Одобрените
38 проекти са както финансирани по оперативни

програми, така и получили финансиране по други
донорски програми и финансови
инструменти
(например: "Изграждане
на Младежкия център" (2
649 314,83 лв., "Дигитализацията на културноисторическото наследство на Пловдив -1 147 640
лв., финансирани от ФМ
на ЕИП).

ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ В МИНАЛИЯ МАНДАТ

ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ В ТОЗИ МАНДАТ

ГОДИНА
2007
2008
2009
2010
2011

ГОДИНА БРОЙ ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ
2012
19
2013
9
2014
8
2015
2

БРОЙ ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ СТОЙНОСТ НА ОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТИ
0
0 лв.
3
0 лв.
5
6 812 111,56 лв.
5
5 158 312,91 лв.
7
3 328 175,77 лв.
Общо:
Обща стойност на одобрени
20 одобрени проекти
проекти: 15 298 600,24 лв.

ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА
0 лв.
0 лв.
6 113 573,56 лв.
4 420 050,91 лв.
3 218 486,65 лв.

Общо:
38 одобрени проекти

СТОЙНОСТ НА ОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТИ
209 150 019,21 лв.
13 692 203,50 лв.
840 562,35 лв.
1 176 777,96 лв.
Обща стойност на одобрени
проекти: 224 859 563,02 лв.

Културен шедьовър на Главната очаква пловдивчани
Безценна съкровищница
се крие в затворената от десет години сграда на бившия Нармаг в сърцето на
Пловдив.
Великолепни
тайнства ще заблестят пред
пловдивчани и гости на града съсвсем скоро. Община
Пловдив и австрийските
собственици на сградата ще
подпишат меморандум за
сътрудничество за опазване на културно-историческото наследство, скрито в
подземията на Нармаг.
Сградата е от две слети
в едно постройки. Лицето
на тази към Главната е построено през 1904 г. и е била първата поща в Пловдив.
Аархеолози установяват, че
между двете постройки е
имало старинна уличка,
на която хората са връзвали
конете си. След 1940 г.
сградата се превръща в Народен магазин. През 2004 г.
става собственост на австрийски инвеститори и предприемачи, които я превръщат в истинско градско би-

жу. Започват реставриране
и основен ремонт. Имената
им са Карл Полцхофер и
инж. Рудолф Лайтнер и
един ден трябва да бъдат
включени в краткия списък
на хората, които са работили за опазването на културно-историческото ни наследство. Фасадата е реновирана по всички стандарти за
паметник на културата.
Сградата ще бъде използвана
за търговска
площ на световна марка,
която скоро ще стъпи на

Главната. Но другата цел на
собствениците и Общината
е да разкрият музей за съкровищата в подземията на
Стар галери. Те се показват
още с първата копка при генералния ремонт на сградата през 2004 година. Разкрива се каменна структура и
започват археологически
разкопки. Очакванията са,
че под търговския център се
намират останки от Римския стадион. Находките
обаче надминават и найсмелите мечти на археоло-

ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА
28 637 126,16 лв.
4 245 236,58 лв.
597 279,19 лв.
50 871 776,76* лв.

зите. След близо 4-годишна
експертна работа на терен и
инвестирани огромни средства се оказва, че частите от
римския стадион са съвършено съхранени от натрупванията на пластовете. Там
специалистите откриват
трибуната на най-знатните
фигури от древния град.
Местата им са маркирани с
техните фамилни символи,
които могат да се видят и
днес. Отчетливо се виждат
буквите Z, E, M, с които са
започвали имената на първите филипополци.
Най-високата точка на
археологията е покривът на
красив тунел с напълно запазен и автентичен керамичен под, около който личат
няколко дупки, край които
са открити човешки и животински кости.
Археологията разкрива
и други интересни нещо.
Подземието на търговския
център всъщност е най-ниската точка между Сахат тепе и Трихълмието. Там се е

събирала вода, която през
ясно очертани шлюзове се е
изливала нарочно на арената, за организираните състезания с лодки и гладиаторски битки. Водата е течала по изключителна канализационна система, която е запазена и функционира и до днес. Идеята е един
от каналите й, който върви
точно под древната трибуна
на знатните филипополци,
да бъде превърнат в кристална река на Сваровски. В
подземната част може да се
види и античната канализация, която работи и до днес.
Издържала е над 2000 години, защото тръбите са свързани с животински тъкани..
Античността е съчетана по
великолепен начин с автентичната зидария от началото на XX век, когато е построена сградата, и с модерното- стъклени градежи и
метал.
Очаква се това безценно
място скоро да бъде открито за всички пловдивчани и
гости на града, като ще бъде обогатено със светлинни
ефекти, които да разкрият
цялата му прелест.

Поредната статия за
Пловдив беше публикувана
във френски медии. Тя е написана от Ришар Бейон,
френски журналист, който посети града по време
на Международната среща на туроператорите.
Ришар е един от популярните автори на статии за
пътуване в чужбина. Неговите творби се публикуват в издания като "A la
Une", "City breaking", "Non
class?", "L'indigo". След посещението си тук той е
очарован от вековния град,
пише и публикува няколко
статии за Пловдив. В миналия брой на "Градът"
публикувахме една от статиите. Ето още една от
същия автор.
ловдив е разположен
по бреговете на Марица - река, която
французите познават, тъй
като една българка, наречена
Силви Вартан, направи песен за нея. С 800 000 туристи през 2014 г. (от които 23
% чуждестранните посетители) Пловдив си поставя за
цел да посрещне 3 милиона
туристи през 2019 г. - годината, през която той ще бъде
под светлината на прожекторите. Сто и десет хотели съществуват вече и се носят
слухове, че международни
марки са хвърлили око на
българския град.
Пловдив съчетава всички
архитектурни стилове, свидетелстващи за неговите
щастливи и славни дни, но и
за неговите нещастия и белези на историята му.
Първоначално като люлка на тракийската цивилизация и на траките - изискани

П

е перла на
Пловдив Балканите

хора от античността, след
това Пловдив се изгражда
като римски град, впоследствие като османски и мюсюлмани град и православен
град преди да премине към
своя съветски период. На този български град не липсва
чар, белязан е от известно
безгрижие на Гърция, неговия съсед. Градът е врата
към Югоизточна Европа,
перла на Балканите. Известен като града на седемте тепета, Пловдив е най-старият
град в Европа, и без съмнение поради това свое историческо и имуществено наследство Пловдив бе избран
за европейска столица на
културата за 2019 г.
Центърът на Пловдив се
различава от новия или съв-

Билетите за Крис Норман
се харчат като топъл хляб
Нови 1000 билета на
промоционални цени са в
продажба за концерта на
Крис Норман в Пловдив.
Поради големия интерес и
почти мигновеното изкупуване на билети с промо цени, касите са заредени с нова
партида, в отговор на интереса на меломаните и феновете на звездата. Концертът
е на 19 октомври в новопостроената многофункционална зала "Колодрум". Рок,
кънтри и класическо пиано
ще звучат в новото пространство на града.
Пловдивчани и гостите
Влиятелното британско
музикално списание "Metal
Hammer" пусна специално
съобщение за предстоящия
уникален
концерт
на
OPETH в Античния театър в
Пловдив на 19 септември.
Изданието подчертава, че
става дума за шоу с оркестъра на Държавната опера в
Пловдив. В статията за първи път се съобщават официално имената на част от песните, които OPETH ще изпълнят с оркестъра.
"Сред парчетата, които
ще бъдат представени с оркестър, са 'Eternal Rains Will
Come', 'The Drapery Falls',
'Demon Of The Fall' и 'The
Grand Conjuration'. След това, OPETH ще изпълнят са-
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на града ще имат възможност да чуят и да пеят на живо вечните парчета на Крис
и "Smokie": "Midnight
Lady", "Living next door to
Alice", "Oh Carol", "Darlin'",

ременния нов град, където
пътища и артерии преминават, за да обслужват основния пътен трафик. Пловдив е
мястото, където са запазени
най-големите градски и архитектурни доказателства за
сталинската и съветската
епоха. Стабилни сгради, колективни жилища, но и паркове и градини се разпростират и образуват смесица от
зеленина и бетон. Този град е
простичък и работлив, оцветен е с един вид носталгия,
която въпреки това днес е
надмогната. Откриваме тук
и там античен музей, останки от византийска църква
или мост, върху който е изградена зона за пазаруване,
напълно покрит и разполагащ се над река Марица.

"Ordinary Heart", "Be my
babe", I'll meet you at midnight", "Mexican Girl" и още
много мега хитове. И днес
емблематичният Крис Норман продължава да твори и
да изнася концерти по цял
свят.
Билети могат да намерят на касите пред Община
Пловдив, в мрежата на
Евентим, Пикадили, Офис 1
и бензиностанции ОМВ. Цената на билетите е от 20 до
50 лева.
Капацитетът на многофункционалната спортна зала "Колодрума" е за 6000
зрители, а след изчерпването на промоционалните
2000 талона, в продажба на
стандартните цени ще бъдат
пуснати и останалите 4000
седящи места.

Британският "METAL HAMMER":

Гледайте концерта
на OPETH в Пловдив
ми песни от цялата си дискография", пише изданието.
Списанието цитира музикантите от групата, които
говорят за българските им
колеги: "Оркестърът има
дълбоки корени и 100 години история. От него са започнали някои световноизвестни диригенти"!
Всички песни, които
OPETH ще представят за
първи път в историята с оркестър, вече се аранжират от

диригента Левон Манукян и
Георги Милтядов.
Интересът към концерта
в чужбина е огромен. Очаква се близо половината зрители да бъдат фенове от Англия, Германия, Франция,
Италия и скандинавските
страни, както и съседните на
България.
Концертът е част от петото издание на музикалния
форум Sounds of The Ages
2015.

Сърцето на града е старият град със "Стария Пловдив" или по-скоро двата стари градове Пловдив. Добре
дошли в долния град в квартал Капана до голяма степен
оживен от пешеходната зона. Последната се разполага
по дълга улица, върху която
има двойна редица дървета
със защитна сянка. Има множество малки магазини, кафенета - барове с приветливи тераси, а в средата на улицата всяка пролет се организира занаятчийско изложение, по време на което съжителстват занаятчии, художници и творци за радост на
зрителите, независимо дали

са българи или туристи.
Пловдив се разкрива постепенно, докато се разхождаме по неговите стръмни пешеходни улици. Тук - турско
кафене в стара джамия, там останки от Римския стадион,
където атлети и гладиатори
са изнасяли своите представления. След това около
римските останки, които са
невероятно добре запазени,
правим скок в бъдещето с
търговските зони, ресторанти и модерни кафенета с
тайни тераси, изгражда едно
почти лично пространство,
където времето не е от значение, а най-доброто тепърва предстои, когато изкачва-

ме стръмните склонове на
Стария Пловдив. Пренасяме
се два века назад във времето с калдъръмените улици,
хаотични, но с особен чар.
Къщи на господари, благородници и богати търговци,
често украсени с широки терасовидни градини. Къщи с
цветни етажи, всички облицовани с дърво и с множество прозорци и щори, от които можем да наблюдаваме,
без да бъдем забелязани.
Когато посещаваме тези къщи, си даваме сметка за живота, който благородниците
са водили там. Ставаме свидетели на живота на общественика, който той е водил
на този етаж, или живота на
етажа на семейството, а също и на местата за любовни
срещи с любовници, които
са имали само едно право:
да служат на своя господар
и любовник.
Тук е и Античният театър, построен в края на първи и началото на втори век.
Той доминира в южен Пловдив и гледа към планинската верига Родопи. Построен
по време на царуването на
император Траян, там са се
провеждали гладиаторски
борби и ловни игри пред
6000 зрители. Реставриран
през 1981 г., той може днес
да побере само 3500 зрители, но е намерил своето
място в културните програми на града.
И накрая не можем да
представим Пловдив без да
споменем винените маршрути тук, "Долината на розите" на север към Стара планина, "Долината на тракийските царе", а също и възможностите за религиозен
туризъм.

„Любовта е лудост“

гостува за първи път в Пловдив
Доайенът на международните кинофестивали у
нас - "Любовта е лудост",
за първи път тази година
ще представи част от
програмата си в Пловдив.
Прожекциите ще са в периода между 4 и 10 септември. Ценителите на качественото кино в Пловдив ще имат възможност
да се насладят на заглавия
като "Меси" - биографичен филм за звездата на
"Барса", на новия филм на
Никита Михалков, на нашумели заглавия на Андрей Звягинцев, "Мариус" и
"Фани" на Даниел Отьой,
носителя на "Златна палма" - "Дийпан".
23-то издание на кинофестивала във Варна започва на 21 август, а на
официалното откриване
ще бъде представен филмът "Каръци" на режисьо-

ра Ивайло Христов. В
рамките на феста зрителите ще имат възможност да
видят още три нови български ленти - "Бартер" на
Атанас Киряков, "Жената
на моя живот" на Антоний
Дончев и "Събирач на
трупове" на Димитър Димитров.
По време на фестивала
ще бъдат представени две
програми, посветени на
100-годишнината от геноцида над арменския народ.
В програмата на събитието е включена и панорамата "Лицата на войната",
посветена на годишнината
от края на Втората световна война.
Организаторите ще
обърнат специално внимание и на 100-годишния
юбилей от прожекцията
на първия български игра-

лен филм. На тази годишнина е посветен голям
концерт с вечните хитове
от любими родни филми,
които ще изпеят Марияна
Попова, Орлин Горанов,
Маргарита Хранова, Дони
и Нети, Влади Тотев.
Филмите от състезателната част на кинофестивала ще бъдат оценявани от 5-членно жури с
председател проф. Любомир Халачев. Ще му помагат три дами от Армения, Беларус и Румъния,
както и кинокритик от
Сърбия.
Фестивалът "Любовта
е лудост" е замислен през
1993 година и години наред е единственият международен кинофестивал,
който се провежда у нас, а
след това - единственият
конкурс за игрални филми.

Думата
на кмета
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Улици, тротоари, велоалеи
от стратегията на Пловдив
за околовръстен ринг на
булевардите. Това е вътрешният ринг, който трябва да продължи с втория
етап - Брезовско шосе,
Карловско шосе, после от
Карловско към "Победа",
след това отиваме към
"Модър-Царевец" , Кукленско шосе, Асеновградско шосе.
Планът на общината е
да започне с "Коматевско
шосе" и успоредно да се
работи по "В. Априлов"
още тази есен. Коматевско
ще бъде изцяло затворен и
сме осигурили обходен
маршрут по "Д. Талев",
който има ново осветление. На "В. Априлов" започваме от Централна гара
до "Тракия" или "Л. Каравелов", това ще е първата
ремонтирана
отсечка.
След първия етап на "В.
Априлов" започва и първият етап на "Руски" - от Гарата до хотел "Лайпциг".
"Руски" трябва да бъде
приключен до октомври
2016 г., тогава се очаква
откриването и на мол
"Марково тепе", където ще
има триетажен подземен
паркинг. Предвидено е разширение на "Гладстон", което става актуално през
следващата година - премахване на паважа от "Руски" до "В. Априлов".

До края на годината предстои старт на три
важни инфраструктурни проекта. Първият е
свързан с 30-милионния заем за реконструкцията на няколко булеварда, вторият е "Васил Априлов", много важен проект, и третият - продължението на ул. "Проф. Цветан Лазаров." Изграждането на тези обекти ще промени града основно.
ърво - реконструи- всичко започва от нулата.
раме улици, които Със строителстовото върги помним отдавна вят и комуналните операсъс задръстване на дви- тори - подмяна на всичко
жението, с шума, който се по пътното трасе. През цявдига по тях. И са източ- лото време сме работили с
ник на замърсяването на дружества като ВиК, ЕВН,
въздуха. Става дума за Топлофикация, за да създа"Коматевско шосе, "6 сеп- дем най-добрите условия
за проектна готовност, за
темвре", "Руски".
Второ - освен че гово- което им благодаря.
"Северен" е изцяло нов
рим за превръщането им в
модерни булеварди, на тях булевард с всички комунище има и велоалеи. Така- кации по него. Той ще напдължината им няма да бъ- рави байпасна връзка с коде 48 километра, които из- лелото на панаира, което е
граждаме сега, а ще стигне невралгична точка в градс60 км. Пловдив става град кото движение. Този булес най-развитата мрежа за вард ще облекчи движениалтернативен транспорт. ето по "България", където
Това ще рефлектира в чис- забранихме движението на
тотата на въздуха - по- тирове над 12 тона.
Тези проекти ще дадат
малко прахови частици.
По-малко шум, по-лек тра- нова визия на града и нова,
по-висока сигурност на
фик.
Това са тежки проекти, транспорта.
Започваме с Коматевскоито отнеха много време
за подготовка. Само "Ва- ко шосе, "Руски", паважа
сил Априлов" се готвеше на "6 септември" от Царигдве години и половина. На радско шосе до моста на
практика това са нови пъ- Адата и "Северен" от Адатища. Образно да се изразя та до Брезовско шосе. То- копае се една дупка и ва са важни обекти и част

П

Мандатът през 2014 година

Приключи реконструкцията на важни за пловдивчани инфраструктурни обекти и пътни артерии, като ул. "П. Д. Петков", ул. "Богомил", бул. "Македония", бул.
"Христо Ботев", ул. "Димитър Талев", бул. "Никола Вапцаров", ул. "Братя Бъкстон",
площад "Брестовица", ул. "Борис Петров", източното платно на моста над река Марица на бул. "Васил Априлов" и много други.

След пускането на новита детска градина "Котаракът в чизми" в район "Южен" и детска ясла "Приказка" в район "Тракия", започнахме и строителството на ЦДГ "Мир" за 200 деца в район "Западен".

Продължи изграждането на модерни и в съответствие със съвременните изисквания детски площадки на
открито на стойност над 860 000 лева.

Проведен е безпрецедентен международен
конкурс за новата визия на площад "Централен".
Проектът на португалското архитектурно бюро
FORA бе класиран на първо място в обявения от
община Пловдив конкурс, в който се включиха 125
участници от 41 държави от 6 континента

Успешно приключи проектът за обновяването на
Малката Главна до Пешеходния мост. Така Пловдив
стана градът с най-дългата пешеходна зона в Европа 1750 метра.
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- като правим нещо, да е задълго
Следва "6 септември"
до моста на Адата и трафикът ще бъде поет от
"Мария Луиза" и "Източен". Според споразумението с Европейската банка
за развитие имаме три години, в които тези проекти
трябва да се случат. Това
ни дава възможност така
да разпределим ремонтите, че да не затрудняваме
прекалено много движението в града.
Паралелно с тези обекти работим и по други в
рамките на тези три години. Предвиждаме старта на
"Модър -Царевец" с реконструкция на "Царевец" от

Пещерско шосе до "Стамболийски",
северното
платно на "Христо Ботев"
Най-големият проект,
който подготвяме за следващата година, е "Голямоконарско шосе". В него
влиза Царацовския пътен
възел, "В. Априлов", който
започнахме от "Дунав" до
"България", моста на "В.
Априлов". Така ще имаме
една вътрешна магистрала
от Гарата до магистрала
"Тракия".
Това, което правим, е
не просто преасфалтиране
на улици. Правим чисто
нови улици. Да вдигнеш
50-годишен паваж на "В.
Априлов" е все едно на гола поляна да започнеш нов
път.
Другата ни основна задача през този период на
строителство са тротоарите. Огромно внимание на
тях, макар че не сме спрели да работим във всички
квартали. По всяка вероятност ще стартираме и новата процедура за следващия тригодишен период за
тротоарни настилки. Изключително внимание се
обръща на качеството. Полагаме настилки, които биха издържали в следващите 30 години.
Така трябва да се работи в Пловдив - като се направи нещо да е задълго.

Ремонт на бул. "В. Априлов" започна в отсечката от бул. "Дунав" до бул.
"България".
Това е старт на проект
на Общината на стойност
1,5 милиона лева. Той
включва преасфалтиране
на важни улици в града.
Първата копка направиха
кметът Иван Тотев и
Ральо Ралев, райкмет на
"Северен".

Нов „В. Априлов“ от
„Дунав“ до „България“
Ще бъде извършено
преасфалтиране на двете
платна, подмяна на осветлението, асфалтиране на
тротоарните настилки. Отсечката е около 400 метра.
След това продължаваме с

вътрешноквартални улици
като "Цар Асен", "Цанко
Дюстабанов" и други по
предложения на районните
администрации", обясни
кметът.
Първо се асфалтира за-

падното платно. Срокът за
изпълнение е един месец.
"Това е входна артерия
на града и артерия, която
не е част от проекта за
"Голямоконарско шосе".
Самият проект за "Голямоконарско шосе" започва
от кръстовището на бул.
"Васил Априлов" с "Дунав" и продължава до Царацовски пътен възел",
обясни инж. Иван Тотев.

Мандатът през 2014 година

Пловдив се превърна новата аутсорсинг и IT дестинация на България. Градът
ни има всички предпоставки аутсорсинг бизнесът да расте бързо. Навлязоха нови инвеститори и беше проведен първия по рода си бизнес форум "Аутсорсинг
дестинация България". Спечелени бяха редица награди за развитието на бизнеса в Пловдив.

Продължи рестраврацията на обекти в Стария
Пловдив, текущи ремонти, ново улично и художествено осветление. Възстановена е фреската на Георги Божилов - Слона на ул. "Съборна" и др. Продължи реконструкцията на най-старата запазена къща в Стария град - "Клианти". Със средства от общинския бюджет бяха възстановени уникалните тавани на къщата.

Пловдив стана първият български град, обявен за Европейски град на спорта.
Спортният календар за миналата година включи рекорден брой събития - 143. За
сравнение в предишни години те бяха около 90. Градът спечели домакинствата на
международни спортни събития и продължи с инвестициите в спортна инфраструктура.

Откриха се над над 30 площадки за street workout и десетки фитнеси на открито, които се радват
на голям интерес от страна на гражданите. На тези
площадки се провеждат състезания, които събират
голям брой участници, предимно млади хора.

Пловдив получи редица призове и отличия, сред
които "Най-красив град на България", Кметът на
Пловдив бе обявен за № 1 по привлечени инвестиции, Античният стадион на Филипопол бе изборът на
публиката в конкурса "Сграда на годината", а водещото специализирано издание Lonely Planet обяви
Пловдив като един от 10-те града, които задължително да се посетят през 2015 г.
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„Централен“

айон "Централен" е
единственият с два
спечелени проекта
по Оперативна програма
"Адмнистративен капацитет". И това не е случайно, тъй като тук, в най-големия район на Пловдив,
са концентрирани много
исторически паметници,
археологически находки,
сгради - паметници на
културата. Тепетата също
са на територията на
"Централен", което задължава администрацията да бъде компетентна.
"По тази причина по
проекта бяха разработени
специфични модули, съобразени с условията на
средата, тъй като важна
част от изискванията за
съвременна администрация е тя да бъде близо до
хората", коментира кметът на "Централен" Георги Титюков по повод проекта "Повишаване на квалификацията и компетен-

Р

с втори спечелен проект
по „Административен капацитет“
Районът чака близо половин милион за "Независим живот"
в помощ на възрастни хора с увреждания
боти успешно и по проект
"Живей пълноценно", по
схема за безвъзмездна финансова помощ "Помощ в
дома". Той стартира на 1
февруари 2013 година и е
с продължителност 17 месеца. Общата сума на проекта е 210 000 лева.
По проекта е разкрито
Звено за услуги в домашна среда, което оказва помощ на лица с увреждания
и самотни възрастни хора

тяхната социална адаптация. Чрез този иновативен
подход ще се даде възможност за извеждане на
услугите "Личен асистент", "Социален асистент" и "Домашен помощник" от тесния семеен
кръг на лицата с увреждания и осигуряване на реални възможности на членовете на семейството,
ангажирани с предоставяне на услуги за нуждаещи

705 000 лева за ремонт на
улици и тротоари за 2015 г.

благоустроено е подблоковото пространство на бул.
"Свобода", където е възстановена асфалтовата настилка, оградата на спортната
площадка, обособена е площадка за кучета, монтирани
са спортни съоръжения и
уреди за фитнес на открито,
парково осветление.
С постъпления от таксата за гаражи през изминалата година е изграден паркингът до Търговски център
"Гранд" и паркингът на ул.
"Елиазар Калев", ремонтирана е настилката на паркинга на бул. "Марица". Със
сумите от гаражите бе направено и кръговото кръстовище и паркингът за автобуси, водещи туристи в Стария град, на площад "Александър Малинов". С допълнителни приходи от бюджета на "Централен" е благоустроена и озеленена зоната
около "Евмолпия", монтирани са фитнес уреди.

705 хиляди лева е стойността на строителната
програма на район "Централен" за 2015 година. Средствата, предвидени за ремонти на пътни, тротоарни настилки, антипаркинг колчета
са събрани от платени такси
за гаражи, депозити от невъзстановена в срок настилка, както и от предоставените 200 хиляди лева с решение на Общинския съвет.
250 хиляди лева се влагат за
преасфалтиране на улици.
Същата е сумата за нови
тротоарни настилки, антипаркинг колчета и парапети.
Общият брой парко места,
които ще се обособят, са
около 200. Високи бордюри
ще възпрепятстват паркирането на автомобили по тро-

тността на служители от
общинска администрация
Пловдив - Район "Централен".
Първият приключил
проект е на стойност над
75 000 лева, а вторият е
над 130 000. Служителите
ще преминат през редица
обучения за повишаване
на специфичните им умения и професионална квалификация.
Район "Централен" ра-

тоарите.
С приходи от гаражи
през 2012 година бе изградено ново улично осветление на бул. "Източен", ул.
"Цар Асен" и ул. "Осъм", а
за 200 000 лева се извърши
подмяна на дъждопре-

носни шахти и на амортизирана ВиК инфраструктура, тръбна и кабелна мрежа.
През 2013 година е извършен текущ ремонт на
"Източен" в участъка от "6
септември" до ул. "Изток",

Обновиха гара „Пионер“ на
детската железница с 15 000 лева
Близо 15 хиляди лева
коства ремонтът на гара
"Пионер" на Детската железница", която вече приема първите посетители.
Направени са хидроизолация на покрива, смене-

на е дограмата, спирката
е боядисана отвън и отвътре, изградена е рампа
за деца в неравностойно
положение.
"Возил съм се тук като дете, сега водя сина

си", каза при откриването
кметът на район "Централен" Георги Титюков. Той
припомни, че събраните в
Седмицата на благотворителността средства са
били инвестирани в нап-

се близки, да работят.
Район
"Централен"
кандидатства и за финансиране на проект "Независим живот" по оперативна
програма "Развитие на човешките ресурси". Целта е
намаляване на бедността
и насърчаване на социалното включване, като проектът ще обхване 120 души с увреждания над 65
години, които не могат да
се обслужват сами вкъщи.

Срокът за изпълнение е 24
месеца, а стойността е 496
290 лева. Идеята е да се
подобри достъпът им до
основни социални и здравни услуги и да се постигне
независимост и социална
интеграция. За целта ще
бъде създаден Център за
почасови услуги, а заедно
с това ще се даде възможност на 47 лица, които полагат грижи за своите
близки с увреждания, да
се включат реално в пазара на труда.
Проектът има за цел да
осигури развитието на
дейностите за обгрижване
на лица с увреждания и
социално включване след
приключване на проект
"Нови алтернативи", както и да надгради и допълни услугите по схема "Помощ в дома" и национална
програма "Асистенти на
хора с увреждания".

Монтираха 40 нови
пейки само през юни
40 броя нови градински пейки на стойност 9600
лева бяха поставени на територията на "Централен".
"Стараем се непрекъснато да подобряваме
градската среда и да създаваме подходящи условия за отдих и почивка на
нашите жители", казва районният кмет Георги Титюков. Пейките са с необходимите изисквания, заради постоянното въздействие от външни атмосферни влияния, и са
изработени от дърво и метал.
На онлайн портала за
мнението на граждани относно качеството на обслужване на администрацията на района 44 на сто

от гражданите заявяват,
че са очаровани от нивото, 24 на сто казва, че са
доволни, нямат оплаквания 6.6%.
равата на рампа, а средствата от предстоящата
кампания между 15 и 20
септември ще бъдат вложени в детската площадка, която е под гара "Пионер". Ще се монтират и
уреди за деца с увреждания", обясни още Георги
Титюков.
Георги Тютюков при
откриването на обновената
гара „Пионер“
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45 нови тротоари в „Северен“
ремонтирани тротоарни настилки с
нови вибро пресовани плочи отчита за последните три години район
"Северен". Подновени са общо 6193 кв.м. на булевардите "България", "Дунав" и
"Васил Априлов", на улиците "Огражден", "Достоевс-

45

Районът е с двойни приходи от гаражи за миналата година
ки", "Петрохан", "Сливница", Факел", "Стефан и Обрейко Обрейкови".
"Готов е и новият тротоар на ул."Гонда вода", обяви
кметът инж. Ральо Ралев.
Преминаването през този
участък бе затруднено, тъй

като корените на дърветата
през годините са надигнали
и изпочупили тротоарните
плочи.
Ремонтните дейности
включиха полагане на 150
метра нови бордюри, както и на нови вибро пресо-

вани тротоарни плочи с
обща площ 210 квадрата,
направени са нужните
скосявания на настилката
за улесняване на достъпа
на хора с увреждания.
Районът увеличи двойни приходите си от такси-

те за гаражи. За 2014-а
приходите са 320 000 лева, като за сравнение
през 2011-а те са били
180 000. Със средствата
се ремонтират квартални
улици в района.
Голям интерес от ин-

Детските площадки Седем площадки за
гордостта на инж. Ральо Ралев фитнес на открито

Детските площадки са
гордостта на районния
кмет инж. Ральо Ралев.
Именно в управлявания от
него район "Северен" бе
открита първата интерактивна еко площадка на бул.
"Дунав" 190-194, изградена
с помощта на "Зонта клуб".
Основните елементи са изработени от дърво. Проектът е дело на талантлива
млада българска, която работи в Англия. Изработката на катерушките, беседката и играчките бе поверено на учениците от Професионалната гимназия по
дървообработване. За изграждането на площадката
помогнаха също много
фирми и граждани.
Другите шест нови площадки, създадени от 2012
година насам са съобразени с условията за безопас-

ност. С подкрепата на Lidl
на детска площадка се радват живущите на пл. "Че-

хов". Съвместно с Евангелската църква бе изградена и
площадката срещу СОУ
"П. Яворов", която е сред
най-посещаваните от майките и малчуганите. Строителна фирма "Тирлин" подкрепя изграждането на площадката на бул. "Марица"север. В парк "Рибница" и
на ул. "Борба" също има
поставени нови съоръжения, на които децата да се
забавляват.
Майките, които ползват
услугите на млечна кухня
"Слънчеви лъчи", вече ще
се възползват от новоизградената рампа. Над 400
деца получават храна от
кухнята, но родителите
трудно изкачвали стълбите, така че новата придобивка изключително много
ги улеснява занапред.

Нови седем площадки
за фитнес за открито ще
позволят на жителите на
район "Северен" да поддържат добра спортна форма, при това напълно безплатно.
Ремонтиран е фитнесът
срещу
бул."България"
№41-45, който след вандалски прояви беше неизползваем. Подменени са
всички елементи на компрометираните съоръжения
- лодка, колело, степер,
сърф и конник, а на мястото на откраднатите са поставени нови уреди - тренажор за ръце и люлка махало. За бъдещата безопасност на трениращите на открито и с цел да се избегнат
още вандалски прояви е
поставена видеокамера за
наблюдение.
"Призовавам живущите
в близост граждани своевременно да сигнализират
органите на реда, ако станат свидетели на посегателства. По този начин заедно ще успеем да опазим
поредното подобрение на
инфраструктурата в града,

което е част от цялостната
визия за модернизирането
и урбанизирането на района. Надявам се, че сега тук
ще бъдат привлечени още
повече жители на район
"Северен", които с удовол-

веститори има в район
"Северен", но проблемът
е в липсата на свободни
терени. Най-много са запитванията за парцели
около Пешеходния мост,
което е доста учудващо
поради липсата на паркоместа там, коментира Ралев.
ствие ще прекарват свободното си време в тренировки на открито", каза
кметът инж. Ральо Ралев.
Останалите спортни
площадки, отворени свободно и за деца, и за възрастни, са на двете на бул.
"Марица", изградени през
2013-а и 2014 година, на
ул. "Борба", в парк "Рибница", на ул. "Иван Рилски" и
на бул. "Васил Левски"
(Гиганта).

Обновяват здравните кабинети
на учебните заведения
С изцяло обновени
здравни кабинети ще посрещнат новата учебна година училищата и детските
градини на територията на
район "Северен". Текущият
ремонт включва подмяна
на подови настилки, боя-

дисване на стени и тавани,
подмяна на ключове и контакти, доставка и монтаж
на климатици и комарници.
Дейностите, които текат в момента, са изцяло
съобразени с изискванията
на РЗИ Пловдив и ще прик-

лючат до края на август.
С новооткритите близо
200 нови места в детските
градини може да се каже,
че е решен и този проблем
за децата в най-големия административен район на
Пловдив.

рез април започна
изпълнението
на
последния етап от
реконструкцията на къща
"Клианти". В този мандат
една от най-красивите къщи в Стария град изцяло
ще бъде реновирана.
"Когато преди три години за първи път дойдохме тук, за да обявим старта на реконструкцията на
къща "Клианти", нямаше
дори стълбище, а сградата
беше пред срутване и
трябваше да бъде конструктивно укрепена", припомни кметът на Пловдив
инж. Иван Тотев. Обновяването на паметника на
културата от национално
значение е започнало още
през 2006 г. по така наречената Японска програма,
но е замразено до 2012 година.
Обновяването се изпълняват от фирма РЕСТ
на големия реставратор
Джовани Димитров. Къща
"Клианти" е построена в
началото на 18 век преди
да се роди т. нар. симетрична пловдивска къща,

П

Къща „Клианти“
перла в Стария град
припомни Димитров и
обясни сложността на дейностите, тъй като таваните
нямат аналог в Стария
град. Той заяви, че с пълното възстановяване на
оригиналите обектът ще

И Етнографският
музей с нов фасон
Един от най-емблематичните и посещавани туристически обекти в Стария град - Етнографският
музей също ще бъде ремонтиран и до два месеца
ще има нов вид. Сградата
се нуждаеше от спешно
обновяване, след като водата се стичаше по изписа-
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ната фасада и я рушеше.
"Срам ни е да посрещаме туристи в това състояние. Благодаря на общината, че откликна най-после",
каза директорът на музея
Ангел Янков. Сградата е
строена през 1847 г. и присъства във всички рекламни материали и картички

стане пример за отношението на кмета Иван Тотев
и на Пловдив към културното наследство на
града. Технологията за
декориране на стените и
таваните е доста сложна и

трудоемка, защото се
извършва ръчно, но вече
имаме опит, заяви ръководителят на проекта Джовани Димитров.
До края на годината къща "Клианти" ще бъде готова в целия си блясък. За
цялостното й обновяване
досега за изразходвани
около милион лева от общинския бюджет. "Къщите
са жив организъм и огромна отговорност, която
струва скъпо", подчерта
Иван Тотев. Проектът
предвижда реставрация и
консервация на къщата, изработка и монтаж на вътрешно дървено стълбище,
възстановяване на таваните, топлоизолиране на вът-

за Пловдив. Това е единствената къща, чиито покрив
е с тройна кобилищна форма, която представлява
разперена птица. Експозиционните площи са над 2
декара.
Първият етап от реконструкцията включва ремонт на покрива с хидро- и
топлоизолация, като за
целта в общинския бюджет са заложени 120 хиляди лева. На следващия
етап се предвижда реставрация на фасадата и подовете на сградата.

"Със своята уникална
фасада и прекрасния си зелен двор Етнографският
музей присъства във всички рекламни материали на
Пловдив и се радвам, че
дойде ред за неговата реконструкция, която е сред
приоритетите ми още от
началото на мандата, но
трябваше за започнем от
други също важни обекти
в Старинен Пловдив като
къщите "Клианти" и "Хиндлиян", които бяха в много
по-трагично състояние",
посочи кметът Иван Тотев.
Етнографският музей
се помещава в някогашната Куюмджиева къща, построена през далечната
1847 г. от майстор Хаджи
Георги. Тя е типичен представител на пловдивската
симетрична възрожденска
къща. Специалистите я определят като връх на бароковата архитектура у нас.
Неин собственик бил богатият пловдивски търговец
Аргир Куюмджиоглу.
Уникалната сграда днес
е национален паметник на
културата. През 2014 г.
музеят е бил посетен от
над 60 хиляди души, а резултатите от началото на
2015 г. са още по-оптимистични.

решни стени и подове, подмяна на врати и частична
подмяна на дограма, изработка, реставрация и консервация и монтиране на
декоративни дървени тавани, довършване на ВиК и
ел. инсталацията, монтиране на пожароизвестителна инсталация, поставяне

на сигнално-охранителна
инсталация, частично благоустрояване на дворното
пространство.
Таваните на "Клианти"
са уникални - със златен
варак, стъклени орнаменти
и нямат аналог не само в
Пловдив. Те са изографисани през 1817 година.
"Имаме възможност да
правим интервенции на
обекти, които са много
важни за града и дават самочувствие на пловдивчани", коментира кметът.
Той изрази увереност, че
след приключване на ремонта къща "Клианти" ще
се превърне една от перлите в туристическите маршрути на града.

Баня „Старинна“ все
по-интригуващ център
за съвременно изкуство
Приключва дългоочакваният ремонт на покрива
на Баня "Старинна", който за последно е обновен
през 1999 година. Тогава
Пловдив беше съпътстващ град на Европейската
столица на култура Солун.
"В годината, когато
Пловдив е обявен за културна столица на Европа
през 2019 г., ние започваме обновяването на още
един културен обект. Доволен съм, че че всяка година в бюджета се отделят средства за възстановяването на подобни
обекти и пространства в
града, следвайки политиката за 2019 г." обяви кметът Иван Тотев при стартирането на ремонта преди два месеца.

В последните няколко
години Баня "Старинна"
става все по-интригуващ
център за съвременно изкуство, като реконструкцията, която Община
Пловдив направи в площадните пространства
около залата, даде възможност изкуството да
излезе навън, където вече
също се провеждат много
събития.
За три месеца изпълнителят "Рестстрой" ООД
ще подмени керемидите
на покрива с оригинални,
след като предварително
обработи и изолира подпокривното пространство,
така че оттам да не проникват влага и течове,
обясни управителят на
фирмата инж. Константин
Константинов. Поръчката
е за 50 000 лева.

