Пловдив
е зелен и
цветен –
водеща
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общината

Асеновградско
шосе като
магистрала – с
четири платна
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2900 кв.
метра нови
тротоари
в „Северен“
тази година
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„Розариума” – новият
красив градски парк
Здравейте!

Всички гледат към Пловдив 2019.
Интересът е обясним – градът ще бъде
домакин на историческо събитие за страната ни – Европейска столица на културата. Общинската администрация и екипът на
фондация „Пловдив 2019“ са в добра форма. Вече
има над 80 одобрени проекта като част от програмата.
Продължаваме да работим - има какво още да
свършим, за да посрещнем като добри домакини
участниците и гостите след по-малко от две години. Археологическите разкопки продължават.
Ключов обект е Епископската базилика. Надяваме
се тя да бъде първият обект от Пловдив, вписан в
ЮНЕСКО като културно и историческо наследство от световно значение.
Градът все повече се утвърждава като културен и туристически център. Гостите искат да се
докоснат до историята, културата и многобройните атракции в него.
Продължава развитието на Пловдив и като
икономически център. Разрастването на града
създава някои неудобства - той е най-гъсто населеният в България. Затова правим всичко възможно
Пловдив да има обновена инфраструктура с модерни улици и булеварди.
Иван Тотев
Кмет на Пловдив

Л

юбимо място на
поколения пловдивчани, “Розариума”
се превърна в красив градски парк на площ от 12
декара. Наоколо е приятно,
мястото е в съседство с
Гребния канал, което го
превръща в притегателен

център не само за пловдивчани, но и за гостите на
града.
Въжени кули, пързалки,
мостчета и фонтанка за
вода, две детски площадки
с 18 съоръжения за игра на
малчуганите, игрище за
плажен волейбол, до което

има маси за игра на шах и
табла. Поставени са 10
маси за пикник, както и пет
дървени беседки с две барбекюта. „За сигурността на
гражданите сме поставили
10 камери за видеоналюдение”, разкрива кметът на
район „Западен“ Димитър

Колев. Вечер мястото е
обляно от светлина – монтирано е ново осветление.
Миналата година Общинският съвет отпусна 340
000 лева за облагородяване
на парка и за превръщането
му в предпочитана зона за
отдих и свободно време.

Феерия от цветове и ритми за 23- и път

Пловдив се превърна за
седмица в танцова площадка – за 23–и път градът бе
домакин на Международен
фолклорен
фестивал.
Много красота, талант и
добро настроение, незабравима феерия от цвят и
ритми по Главната - незабравими дефилета на участниците, както и концерти
на Античния театър – това
предложиха на пловивчани
и гостите на града състави
от осем държави - Армения, Бразилия, Грузия,
Испания, Йордания, Косово, Чили и Черна Гора и
пловдивските формации
ансамбъл „Седенчица“,
детска танцувална школа
„Тракия“ и ансамбъл

„Дилянка“.
Пред многобройните
зрители на Античния
театър кметът Иван Тотев
той подчерта, че събитието
вече е традиция и заема
достойно място в културния календар на града.
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Асеновградско шосе като
магистрала – с четири платна

З

апочна дълго чаканата реконструкция
на Асеновградско
шосе. „За мен едва ли
има по-смислен проект
от програмата „Региони
в растеж“ от настоящия“, каза министърът
на регионалното развитие Николай Нанков на
първата копка.
Средно по 24 000
автомобила на ден минават по Асеновградско
шосе, което поема и
основния трафик от и за
Смолянска
област.
Ремонтът започна с
изграждането на новото
платно, затова и движенето няма да се спира.
По отсечката ще се
изградят още три кръгови кръстовища. Пътят
ще има по две ленти в
едната посока плюс аварийна, като по средата
ще има 2 метра разделителна ивица, а общата
широчина на трите
ленти в посока ще е 9
метра.
Новият път трябва да
е готов след 12 месеца.
Проектът е на обща
стойност 24 792 216,98
лева, от които над 21
млн. лева е европейското финансиране.
„За
две
години
обжалвания колко хора
загинаха на този път.
Разчитам да направим
сериозен дебат по темата, за да няма дежурни
обжалващи поръчките,
защото всичко това се
отразява върху здравето

и живота на хората. Понатоварен от този път е
само Орлов мост“,
коментира премиерът
Бойко Борисов, който
инспектира реконструкцията.

Премиерът подчерта,
че и пътят към летището
също трябва да се
модернизира,тъй като
градът
се
развива
изключително бързо и е

необходим модерен терминал с добра и безопасна пътна връзка.
Предвижда се в
бъдеще да бъдат изградени и две локални

платна, които да обслужват гражданите и
бизнеса. Възложено е
проектиране, а идеята е
изграждането им да
бъде финансирано от

бюджета. На кръстовището с с околовръстното
шосе ще бъде изградено
кръгово, което да прерасне в пътен възел,
когато бъде изграден 7километровия участък
от източната част на околовръстния път на
Пловдив.
Новото трасе ще осигури
безконфликтно
преминаване на тежкотоварния трафик, а
локалните ленти ще
улеснят
стопанските
предприятия и достъпа
до земеделските земи.
Строителството ще се
извърша поетапно, така
че по време на ремонтните дейности движението да не бъде спирано.

Нови паркомати, ръст
Пловдив в Мрежата
на творческите индустрии на приходите от „Синя зона“

Пловдив
получи
покана да се включи в
Мрежата на творческите индустрии, в която
членуват градове като
Сарагоса,
Кошице,
Есен, Дюселдорф, Истанбул и други. Тя беше
отправена от делегация
от Дортмунд, водена от
заместник-кмета
по
културата на града Йорг
Щудман.
Мрежата на творческите индустрии организира различни инициативи и конференции,
насочени предимно към
младите хора и творци,
като има и награди за
най-добре представителите се участници.
„Градовете
споделят
своите
успехи
и
опит“,заяви
Йорг
Щудман. Той поздрави
Пловдив за честта да
бъде Европейска столица на културата и разказа за опита на своята
община, която активно е
участвала с проекти при
представянето на Есен
като Европейска столица на културата през
2010 г.
„В Пловдив се намира първият в България
квартал на творческите

индустрии – Капана.
Мястото бе изоставено
и само за няколко години успяхме да го превърнем в притегателно
място за младите хора.
В момента там се развиват над 60 малки бизнеса“, посочи заместниккметът Стефан Стоянов.
Друга
възможна
сфера за сътрудничество е в хоровото изкуство. „Имаме 1400
млади хористи, а вие
имате големи традиции.
Българските гласове са
известни в цяла Европа.
Бихме
могли
да
обсъдим гостуване на
пловдивски хорове или
ансамбли в Дортмунд“,
каза още Йорг Щудман.
Заместник-кметът на
Дортмунд разкри, че в
града му живеят 5000
български мигранти,

като голяма част от тях
са
от
квартал
„Столипиново. Германската община работи с
тях по различни проекти за интеграция. Той
допълни, че след като
много хора се заселват в
Дортмунд е от изключителна важност взаимодействието между администрацията на двата
града и разработването
на съвместни проекти.
Обсъдена бе възможността представители
от местната общност да
се включат през следващата година в Ромския
културен фестивал в
Дортмунд. Друга възможност за сътрудничество, която бе обсъдена,
е в сферата на занаятчийството, музикалното и танцовото изкуство.

Заплащането за престой в „Синя зона“ вече
може да се извършва на
четирите най-нови паркомата в града, съобщи
заместник-кметът по
транспорт инж. Златин
Велев.
Две от машините са
монтирани на ул. „Иван
Вазов“ – до библиотеката при кръстовището с
„Авксентий Велешки“
и в близост до училище
„Патриарх Евтимий“.
Третият паркомат е на
ул. „Капитан Райчо“
пред новата градинка
между
търговскя
център
„Гранд“
и
„Евмолпия“, а четвъртият – на бул. „Княгиня
Мария Луиза“.
„Удобството е, че
срещу 1 лев можеш да
се таксуваш за 40-минутен престой в „Синя
зона“, докато минималното заплащане чрез
SMS или талон е 1,50
лв. за 1 час“, коментира
директорът на ОП
„Паркиране и репатриране“
инж.
Ненко
Калакунов.
Още 6 нови паркомата са монтирани на бул.
„България“ – в участъка, който с решение на
Общинския съвет от

края на юли също бе
включен към „Синя
зона“, но те ще бъдат
пуснати едва след обозначаването на зоната с
необходимата маркировка.
ОП „Паркиране и
репатриране“ отчита
все по-нарастващ положителен баланс. Докато
през 2011-а тогавашното ОП „Синя зона, паркинги и гаражи“ бележи приходи в размер на
929 715 лв., разходи – 1
226 078 лв., и приключ-

ва на минус 296 363 лв.,
то за 2016 г. приходите
са 4 447 833 лв., разходите – 2 198 841 лв., а
балансът е положителен – плюс 2 248 992
лв.
Добрите тенденции
се запазват и през 2017
г. Приходите на ОП
„Паркиране и репатриране“ за първото полугодие са 2 242 872 лв.
срещу 2 116 009 за
същия период на миналата година, което бележи ръст от 126 863 лв.
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Столица и на високите градуси
С

ветовната столица
на високоалкохолните напитки през
2018 година е Пловдив.
Spirits Selection by
Concours Mondial de
Bruxelles избра града за
домакин на своeто 18-то
международно издание,
което е от 21 до 23
август с подкрепата на
Министерството на икономиката и
община
Пловдив. Новината обявиха от Spirits Selection
by Concours Mondial на
пресконференция в Ла
Серена, Чили – домакин
на тазгодишното издание на конкурса.
В деня на избора бе
излъчен
специален
филм за хилядолетния
Пловдив, разказващ за
многобройните културно исторически забележителности и за традициите в произвоството
на вина и високоалко-

Обявяват Пловдив за столица на високите градуси през 2018 година

холни
напитки,
Заместник-кметът по
култура и туризъм
Александър Държиков,
главният експерт в отдел
„Развитие и международно сътрудничество“
на общината Пламен
Панов
и
Кристоф

Сепулведа
от
„Пробежекс“ дадоха в
Чили галавечеря с традиционни
български
напитки. Трима международни експерти по
смесване на алкохол
направиха коктейли с
българска ракия, а

гостите гласуваха за
своя фаворит.
“За
втори
път
Concours Mondial избира България за домакин”, отбеляза Меглена
Михова от „Пробежекс“
– представителят на конкурса за страната ни. “

Пловдив беше домакин
на световния винен конкурс Concours Mondial
de Bruxelles през 2016
година. Събитието е
сред най-значимите за
винената
индустрия.
Организаторите
бяха
впечатлени от мотива-

цията на българите да
направят събитие с международна значимост.
През 2019г. Пловдив е
европейска столица на
културата.
Международното жури ще
открие не само вашето
богато историческо и
културно наследство, но
и качествени високоалкохолни
напитки.“,
добави Тиери Хайнс,
Директор на Spirits
Selection.
Кметът Иван Тотев е
категоричен, че Пловдив
ще направи всичко
възможно да бъде уникален домакин на събитието догодина - месеци
преди настъпването на
Европейска столицана
културата.Той добави,
че конкурсът Spirits
Selection за вино в
Пловдив е бил отразен с
над 400 публикации по
целия свят.

И Vogue видя чара на Пловдив Елате да се влюбите в този град!

Пловдив влезе и в
класацията на международно онлайн издание
на Vogue „10-те европейски града извън
радара, където да избягате“. Предложенията на
Vogue са насочени към
туристите, които искат
да посетят нещо различно от тривиалните топдестинации като Айфеловата кула в Париж.
Изданието започва
предложенията си с
обяснението, че това са
С 80% е нараснал
броят на посетителите
на двата туристически
информационни центъра
–
на
пл.
„Централен“ и ул. „Др Стоян Чомаков“ в
Старинен
Пловдив,
спрямо първото шестмесечие на 2016 година. Най-силен е ръстът
през месец април 2017
г. – с 2329 души спрямо същия месец миналата година, както и за
месец май – с 2086
души повече в сравнение с миналогодишните посетители. 78% от
туристите са чужденци.
От откриването си
на 7 юни тази година
новият туристически
център на ул. „Райко
Даскалов“
№1
е
посрещнал повече от
6300 посетители от

едни от най-добрите
дестинации „извън радара“ в Европа, за които
читателите им може и да
не знаят много, но със
сигурност ще искат да
посетят.
Изданието отбелязва,
че Пловдив е град, основан преди 8000 години и
най-старият жив град в
Европа. Също като Рим,
Пловдив не само има
тепета, но впечатлява и с
романтичен чар своите
посетители, пишат авто-

рите. В краткото описание са споменати Античния театър, възрожденските къщи от 19-и
век, обновеният артистичен квартал Капана.
В списъка с препоръчани градове влизат
още: Орхус (Дания),
Лисабон (Португалия),
Мюнхен
(Германия),
Осло
(Норвегия),
Единбург (Шотландия),
Солун (Гърция), Болоня
(Италия),
Любляна
(Словения) и Севиля
(Испания).
Само от началото на
месец
август
на
Пловдив бяха посветени
специални материали в
италиански и испански
сайтове за туризъм.
Градът все повече привлича вниманието на
посетителите, а статистическите данни регистрират постоянен ръст
на туристите.

Блогъри от популярния италиански блог за
туризъм
www.girandolina.it., който е в Топ
100 на туристическите
блогове в света, приканват своите читатели да
се влюбят в Пловдив,
както и те самите са
н а п р а в и л и .
Италианската двойка е
посетила
основните
забележителности
в
града и възкликват:
„Любовта витае във
въздуха на Пловдив“,
като са увековечили
своята целувка под
еркерите на Бакалова и
Баятова къщи в Стария
град. Те оприличиха
изпъкналите
горни
етажи на характерните
възрожденските къщи
на „чудновати гъбени
шапки“ и подчертават
очарователната романтика на градската архитуктура. В своите страници в Инстаграм,
Фейсбук и в статията си

в блога, те публикуваха
„пълни с живот“ снимки от Пловдив.
Блогърите определят
Пловдив като историческа столица на Тракия,
отправна точка за различни
култури
от
дълбока древност и като
град, който съвсем естествено е спечелил тит-

80 процента повече туризъм
страната и чужбина.
Увеличават се туристите от основните пазари за града – Турция,
САЩ, Израел, Великобритания, Испания,
Италия. Отчитат се все
повече индивидуални
посещения от туристи
от Албания, Аржентина,
Азербайджан,
Бразилия, Венецуела,
Обединени Арабски
Емирства, Колумбия,
Пакистан, Уругвай и
други по-малко популяр-ни пазари.
Забележителен ръст
бе отбелязан и в посещенията на музеите в
Пловдив за първите
шест месеца на тази
година – 54 % или 63
600 посещения повече.

лата „Европейска столица на кулутрата
2019“. Младата двойка,
любители на романтичните пътешествия, приканва своите читатели
да ги последват по пътя
към опознаване на
Пловдив. Те са посетили града по покана на
Туристическия борд.

Рекордни са посещенията в Стария град –
увеличение от 156 процента – 90 091 туристи срещу 36 000 в
сравнение с миналата
година за този период.
Сред най-посещаваните обекти са Античен
театър, Римски стадион и Малката базилика. Сред отличните
се нарежда и новооткритата
къща
„Клианти“ – най-старата
възрожденска
къща
в
Старинен
Пловдив.
След
останалите
обекти с най-висок
ръст на посещаемост е
Регионален природонаучен музей – 30 % ,
следван го Регионалния етнографнски
музей, Културен център
„Тракарт“
и
Градска художествена
галерия със 7% ръст.

август 2017 г.

Думата
на кмета
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Пловдив е зелен и цветен

П

ловдив е един от
най-красивите и
зелени градове,
това е безспорно, всички го виждат и признават. Градските паркове
се превърнаха в любими места за отдих.
Това е водеща политика
на община
Пловдив – опазването и
подръжката на екосистемата. Дори булевардите – засадени с рози,
се превърнаха в цветни
градини.
Избрахме модела сами да управляваме
зеленатата система и
тази политика дава
отлични резултати – те
са видими. Общинското
предприятие
„Градини и паркове”
разполага с подготвен
персонал и необходимата техника. Постоянно
инвестираме
в
обновяване на машините и оборудването и
финансираме проекти.Годишно засаждаме
около 2000 дървета в
парковете.От 2012 г.
досега в града са засадени близо 10 000
дървета и над 400 000
храсти.
Проектираме
и
изграждаме нови паркове. Само „Лаута“ е
пораснал с 60 декара и
са засадени нови 1100
дървета. Нов парк има
и на ул. „Богомил” в
район „Източен”. В
близост до Гребния
канал е възстановен
Розариумът , който
вече е любимо място за
отдих на пловдивчани.
Изцяло е реновирана
Цар – Симеоновата градина.

От дива гора „Лаута“
вече е перлата на „Тракия“

От дива гора с една
алея „Лаута“ се превърна в едно от любимите места на пловдичани. Усилията на
кмета на „Тракия“
Костадин Димитров,
подкрепен от Иван
Тотев, дадоха видим
резултат – благоустроен
и желан парк за отдих и
разходки.
Децата се радват на

детската
площадка,
въжената кула и къщичката на Баба Яга, а младежите на фитнес .
Обновени са пейките,
има кошчета за смет,
чешма, парково осветление, видеокамери и
охрана. За любителите
на шах и табла са монтирани специални маси.
Рождени дни, приятелски срещи, пикници и

дори годишнини от
сватби се организират
през лятото в парка.
Започна разширяване на „Лаута“ от южната страна на парка.
Край жилищния комплекс вече са засадени
над 1100 дървета. В
парка ще бъдат изградени пешеходни алеи,
детски площадки и
зони за отдих.

След „Богомил“ нови паркове на
„Света Петка“ и „Житния пазар“

Сто нови дървета,
модерно парково осветление, детска площадка, пейки и кошчета за смет.
Така
изглежда парк „Богомил“ в район „Източен“, изграден върху
6 декара. Той е от
новите в града и гордостта на района.
По ОП “Региони в

растеж”
ще
бъдат
изградени още два
парка. Пространството
пред храма “Света
Петка” ще се превърне
в модерен парк с изцяло
нови водни площи,
повече зеленина, места
за отдих, детски кът.
Това ще бъде и първият
парк със зелени филтри
срещу прах.

"Житният
пазар”
също ще се преобрази
в важно място от туристическите маршрути.
Предвижда се този парк
да разполага с малък
амфитеатър с водна
площ.
Върху тревата ще
има лежанки от тиково
дърво.
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– водеща политика на общината

Предстои
реконструкция на Дондукова
градина, където ще има
и ботаническа градина.
Коренно променихме
визията на Сахат тепе,
което беше запуснато и
замърсено. Стремим
се в жилищните комплекси, където се правят нови места за паркиране, да озеленяваме
прилежащите територии и да засаждаме
нови градинки и парко-

ве. Един от тях –
„Акациева горичка“,
беше открит тази пролет на ул. „Белица“ и
Пещерско шосе
Усилено инвестираме в изграждането на
поливните системи и
капково
напояване.
Само през миналата
година възстановихме
20 стари сондажни кладенца, а от 2012 г.в
Пловдив са прокарани
124 километра поливни

системи.
Тази година изграждаме и капково напояване в парка на Бунарджика. Работим за облагородяването на този
парк. Ще бъде възстановено осветлението
от подножието до върха
на хълма. Ще ремонтираме и алеите. Обсъжда
се идеята за нова атракция - електролокомотив, който с два вагона
да качва хора до пло-

щадката на върха.
Инвестираме много
в разсадника
на
Рогошко шосе. Разполагаме с 200 дка оранжерии и полета, които
също са снабдени с
поливна система. Преди пет години Пловдив
купуваше цветя, а сега
изцяло ги произвеждаме
сами. Това са над 2
милиона бройки годишно. Затова твърдя,
че Пловдив със сигур-

ност е от най-зелените и
красиви градове.
Политиката на общината е да увеличава
зелените площи в града.
Продължаваме залесяването в парк „Лаута”.
Предстои да бъдат засадени още дървета върху
14 дка. Проектираме
много голям парк в
„Тракия” върху общински терен.
На западната страна
на Гребния канал ще

създадем най-големия
зелен масив с площ 650
дка. През май сформирахме работна група,
която започна да подготвя план за действие .
Взехме решение да
възложим тази задача
чрез инженеринг – проектиране и изпълнение.
На мястото на тази крайградска зона, която сега
е пуста, ще стане прекрасен парк за отдих.

Дондуковата градина се Разсадникът – море от багри
превръща в бижу за 2019- а
Разсадникът
на
Рогошко шосе днес
прилича на оазис. Там
ОП „Паркове и градини“ отглежда цветята,
храстите и дърветата,
които се засаждат в
Пловдив. Площта от
200 декара беше бунище преди години, а
сега е е море от багри.
Възраждането за-

Догодина започва
реконструкцията
на
Дондуковата градина,
която ще се превърне в
поредното бижу на
Пловдив – точно за
домакинството
на
Европейска столица на
културата.
„Дондуковата градина е паметник на градинско-парковото изкуство. Затова конструкциите са леки, няма да
предприемаме масивни

намеси – всичко ще се
експонира максимално
автентично”,
казва
кметът
на
район
„Централен”
Георги
Стаменов.
Старите шадравани
ще се премахнат и на
тяхно място ще се
появи нов фонтан –
където сега е цветната
ваза в средата на парка.
Предвижда се повече
растителност, цялостно
изградена напоителна

система,
модерно
видеонаблюдение
и
интернет.
Във виенски павилион ще бъдат засадени редки декоративни
храсти и цветя. С топла
връзка той ще бъде
свързан с Природонаучния музей. Така в
сърцето на градината
пловдивчани и гости на
града ще се радват на
уникален ботанически
кът.

почна през 2012 година. Тридесет цветари,
овощари и агрономи
се грижат за оранжериите и полетата, оборудвани с нова поливна
система.
Тази година разсадникът
е
разкрасил
Пловдив с 3 милиона
цветя. Той е осигурил и
близо 2000 дървета,

както и стотици хиляди
храсти.
И това лято Глав-ната
и Стария град се превръщат в градини с продукция, отгледана в разсадника. Цветните пирамиди са атракция за
туристите. В края на
2011 г. оранжериите са
три, а сега са 13, има планове за още.
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2900 кв. метра нови тротоари
в „Северен“ тази година

Завърши преасфалтирането на част от ул.
"Карловска" в район
"Северен" . Подменен е
съществуващият тротоар с нови вибропресовани плочи и бордюр.
Обособени са нови 10
паркоместа.
Завърши и ремонтът
на тротоара на ул.
"Васил Левски" в близост до пешеходния
мост. Изцяло обновена е
тротоарната настилка в
участъка
от
ул.
"Оборище" до ул. "Брезовска“. Разширен е
джобът на контейнерите
за
изхвърляне
на
отпадъци и са оформени
вази около съществуващите дървета.
Севереният тротоар
на ул. "Иван Рилски" в
участъка от ул. "Бързия"
до ул. "Панагюрище"
също е изцяло подменен. Изграден е и паркинг за 10 автомобила.

Новият тротоар на ул. „В. Левски“

Район
"Северен"
продължава подмяната
на уличните и тротоарните настилки, като
целта на районната
администрация е да пре-

върне парковите пространства в оазиси за
отдих и детски игри.
От началото на годината в район "Северен"
са подновени над 2900

квадратни метра тротоарни настилки с нови
вибропресовани плочи
и бордюри.

администрация е да превърне всички детски
площадки в района в
приятни места за отдих
и детски игри.
Администрацията се
включи и в освежаването на детската площадка на ул. "Борба". Със
съдействието на ОП
"Градини и паркове" се
ремонтира основното
детско
съоръжение,
представляващо комби-

нирана детска пързалка
тип "замък". Изградиха
се наново съществуващите четири пясъчника, а върху циментовата
им обшивка се поставиха дървени седалки.
Счупените ребра на
пейките са подменени с
нови.
Продължава обновяването на детските съоръжения на територията на района.

Детските площадки като нови

Детската площадка
на бул. „Васил Априлов"
№ 146 (северно от
ресторант
„Хитър
Петър") е трета по ред
от поетата инициатива
на администрацията на
район „Северен" за
реновиране на детските
площадки в района.
Подменени са счупените люлки и старите
ребра на пейките. Служителите на район
„Северен" боядисаха 20
пейки, 7 детски съоръжения и 2 тенис маси.
Целта на районната

Започна изграждането на нова детска
площадка на улица
„Преспа“ между номера 6 и 8, съобщи
кметът
на
район
„Източен“
Николай
Чунчуков. Той уточни,
че съоръжението е с
комбинирани уреди люлка пързалка и клатушки и гумирана
противоударна
настилка, отговарящи на
съвременните стандарти. Предвижда на
мястото да бъдат монтирани още пейки и
кошчета.
Съвсем скоро ще
стартира и изграждането на паркинг с 140
места
на
ул.
„Славейна“ и бул. „Източен“, където бяха
премахнати 70 гаражни клетки. Вече има
заявен голям интерес
от страна на гражданите за наемане на
паркоместа
срещу
заплащане, но това се
очаква да стане през

септември след приемане на наредбата.
До момента в района са премахнати
около 150 гаражни
клетки, като продължава обследването
на местата и очакванията до края на годината общият брой на
премахнатите гаражи
в района да стане 200,
заяви още кметът на
„Източен“
Николай
Чунчуков.

Районният кмет Ральо Ралев се включи
в освежаването на детските площадки
в „Северен“

Бул. „Хаджи Димитър“ ще има нов фасон

Стартира ремонт на
част
от
булевард
„Хаджи Димитър" в
район
„Западен".
Преасфалтирането на
важната отсечка е част
от рехабилитацията на
пътната мрежа, която
предприе
районната
администрация
през
лятото.
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Нова детска площадка
в „Източен“

Администрацията на „Западен“ предприе ударно
запълване на дупките по улиците в района

Булевард в „Западен“ с нов фасон

Булевард
„Хаджи
Димитър" е един от найнатоварените в района.
Специално за платното,
което води към район
„Южен" имахме множе-

ство жалби, постъпили
в кметството. Тук не
просто ще запълним
дупките, а ще преасфалтираме голям участък от
пътното платно", заяви

кметът
на
района
Димитър Колев. Той
уточни, че в община
Пловдив вече има и
готово техническо задание за премахване на

паветата и асфалтиране
на целия булевард.
Администрацията
предприе и ударно
запълване на дупките по
улиците в „Западен“.

Ремонтирани са части
от „Явор", „Пепелаша"
и „Копривките", както и
неравностите по продължението на улица
„Царевец". Предстои
също да бъдат ремонтирани части от „Васил
Бараков" и „Петър
Ченков".
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Голям паркинг в „Южен“,
интересът за платени места огромен
за платено паркомясто
от 110 собственици на
автомобили
от
съседните
блокове“,
коментира кметът на
района Борислав Инчев.
Над 400 са заявленията
за платени паркоместа в
„Южен“ към момента.
До края на годината
се очаква да бъдат
изградени още около
100 паркоместа в три
зони - на кръстовището
на „Стефан Стамболов“
с „Георги Кирков“,
между улиците „Иван
Гарванов“ и „Нева“, и в
края на бул. „Македония“.
„Над
85%
от
инвестиционната програма на „Южен“ е
изпълнена“,
отчита
Борислав Инчев.
Готови са паркингите
на улиците „Одеса“ и
„Борис Шивачев“.

Н
В „Тракия“ раздават пейки по желание
ов паркинг за 63
автомобила
бе
открит
на ул.

Започна поставянето
на пейки в предблоковите пространства в
„Тракия“,
съобщи
районният кмет Костадин Димитров и допълни, че за целта са
поръчани общо 100
броя.
Това количество изцяло ще задоволили
потребностите
за
района,
считат
от
кметството. От там
уточняват, че има 200
заявени желания за
поставянето на пейки
пред блоковете, но само
100 са придружени с
решение на етажната
собственост.
„Въведохме
това
изискване, за да няма
напрежение
между
съседите. Имаме случаи,
при
които
след

„Димитър Талев“ срещу
„Хаджията
Груев“ в район „Южен“.

„Инвестицията е за
145 хил. лева, а към
момента вече има заявки

Напредва строителството
на детската градина
в „Коматево“

Приключи ремонтът на покрива на
детска градина „Мая“
в район „Южен“. За
един месец беше извършено пълно и цялостно
ремонтиране на покрива на градината и беше
изградена изцяло нова
гръмоотводна инсталация.
Продължават
и
строително-монтажните работи по изграждането на новото
крило в ДГ „Ралица“ в
Коматево. Изцяло е

положена изолацията
на сградата, 3 от помещенията вече са с
измазани
стени
и
тавани.
С бързи темпове се
работи по довършителните работи, свързани с
поставянето на теракот
и фаянс, изграждането
на
евакуационните
стълби и монтирането
на соларните панели за
топла вода.
Предстои да бъдат
изградени и 4 напълно
нови детски площадки
за игра в двора на
„Ралица“.

„Централен“ с нова
услуга – опаковки за
детската храна

поставяне на пейки
идват граждани да искат
тяхното отстраняване“,
обясни
кметът
на
„Тракия“
Костадин

Димитров.
От кметството са
поръчали 100 пейки,
които пристигат на
етапи. Първите от тях

вече се раздават по
списък и скоро всички
заявени в районната
администрация желания
ще бъдат удовлетворени.

и ОП „Чистота" пред
блок 100 са обновени
волейболното и футболното игрище, където
всички желаещи могат
да спортуват свободно.
В
плановете
на
районната
администрация е залегнало и
изграждането на мо-

дерна детска площадка
до блок 106.
Обновени са тротоарите по булевард „Съединение" в участъка от
бул. „Шипка" до училище „Димитър Матевски". Те са бетонови,
като по тази технология
са изградени и пространствата пред спирките от масовия градски
транспорт в тази отсечка.
„Продължаваме
с
реализирането на строителната програма за
2017 година. В момента
облагородяваме пространството пред блок 72
съобщи кметът на район
„Тракия" Костадин Димитров. Той допълни, че
след проведени срещи с
жителите на всичките
пет входа започва подновяването на тротоарите. По желание на
гражданите там ще
бъдат монтирани и нови
пейки.

Фитнес и нови тротоари

Фитнес уреди бяха
монтирани пред блок
100 в „Тракия". В кметството е получена подписка от граждани за
оформянето на фитнесзона. По тяхно желание
и с подкрепата на
бизнеса в района вече са
монтирани
нови

Новото крило на „Ралица“
в Коматево е на финала

успоредка и лост.
„Инициативността на
жителите е много важна
при облагородяването
на междублоковите пространства", коментира
кметът на „Тракия"
Костадин
Димитров.
Той припомни, че с
помощта на кметството

Район „Централен"
планира да закупи тази
есен машина за еднократни опаковки на
храната,
която
се
предлага в детските кухни.“ До това решение
стигнахме след множество разговори с
родители, които сами
пожелаха услугата за
по-голямо
удобство,
обясни
кметът
на
района Георги Стаме-

нов.
„Новата услуга ще
предостави възможност
за създаване на пунктове за храна на
повече места, включително и на мобилни
такива. В кухните ни
има капацитет да се
готви, да се пакетира и
до 1 час храната да се
раздава на удобни за
това места ", допълни
районният кмет.

Млечните кухни в „Централен“ ще предлагат
храната в готови опаковки.
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Николай Киров:

На икона като „Ботев“
нямаш право да откажеш

Имахте
ли
някакви
колебания,
когато ви предложиха
да поведете "Ботев"?
- Абсолютно никакви. Не може да откажеш,
когато предложението
идва от клуб, който е
икона на българския
футбол.Още повече, че
това предложение дойде
в един тежък момент,
когато ситуацията в
"Ботев" бе много напрегната. Беше нормално да направим нещо, с което да стабилизираме обстановката.
Щеше да бъде абсолютно предателство да
напуснем този велик
клуб, който преди това
се е грижил за нас.
- Какви бяха първите ви мисли, когато
получихте поканата?
- Нямаше никакво
време за разни разсъждения, защото ни чакаше огромен труд.
- Как ви посрещнаха
играчите, усетихте ли
някакво недоверие?
- Не. И обяснението е
много
елементарно.
Просто момчетата вече
бяха свикнали с мен. Аз
бях помощник на треньорите Ермин Шиляк и
Вили Вуцов, така че аз и
футболистите бяхме на
ти. Или казано с други
думи - приехме се като
стари и добри приятели.
- За 4 месеца
„Ботев“ спечели две
купи. През май извоювахте
Купата
на
България, а през август
– Суперкупата. Любопитното е, че и двете
победи бяха над шампиона на страната
„Лудогорец“.
Очаквахте
ли
този
триумф?
- Със спорта не бива

Старши треньорът на "Ботев"
Николай Киров е на 42 години.
Започва футболната си кариера
като вратар в "Марица". Едва
навършил 18 години започва да
играе в мъжкия отбор. В
"Кършияка" изкарва 5 години,
след което е привлечен в "Ботев".
След 3 сезона край Бирената
фабрика за кратко се подвизава в
"Добруджа".
Вратарската
си
кариера приключва на 27 години и
става студент в ПУ "Паисий
Хилендарски", където завършва

човек да се шегува и
затова ще бъда абсолютно откровен. В турнира за купата търсихме
да играем добър футбол

спортна педагогика. Успоредно
със
следването
подхваща
треньорската професия като
помощник на Вовата Фатов в
"Марица".
От 2004 до 2007 е старши
треньор на кършиякалии, а от
2007 до 2011 г. е наставник на
"Спартак". Много скоро след това
става шеф на футболната школа
в "Ботев". От есента на 2016
година вече е старши треньор на
най-стария футболен клуб в
България.

и не сме мислили за
спечелването на трофея.
Когато обаче стигнахме
до финала, решихме, че
сме длъжни да се

"сбием"
яко.
Със
сигурност всички са
видели, че по време на
двубоя
ние
не
отстъпвахме на силния

Предпочитам български играчи, но
не се отказвам от добри чужденци

Много и различни
мнения вървят във футболните среди относно
броя на чужденците в
българския
футбол.
Личното ми мнение е, че
аз предпочитам българ-

ски футболисти. Но
намирането на наши
играчи става все по-трудно. Не желая да говоря за
причините. Трябва обаче
да сме много внимателни,
когато привличаме чуж-

денци.
Те
трябва
задължително да са подобри от нашите, за да си
заслужат
титулярно
място. Ако става въпрос
за резерви, тяхното идване няма никакъв смисъл.

Освен това привличането
на добри чужденци трябва да се превърне в добра
инвестиция и при продажба да се вземат добри
пари, с които да се подпомага клубът.

съперник. И съвсем
заслужено спечелихме.
За мача за суперкупата
вече имахме добро
самочувствие. Но няма
да отрека, че в отделни
моменти на двубоя
късметът беше на наша
страна. Макар че и ние
имахме шансове да не
стигнем до дузпите.
Така че при всички
положения и двата ни
успеха са напълно заслужени.
- Какво обаче не
стигна за победа над
"Маритимо"? Общото
мнение е, че португалският тим беше
преодолим
- Това, което не ни
достигна, е липсата на
достатъчно опит. И то в
най-важните моменти на
двата двубоя. В Европа и
най-малката грешка се
наказва. Както това
стана в нашия мач. Но,
от друга страна, мачовете в Лига Европа се
превърнаха
в
една
изключително полезна
школа, която ни отвори
очите за бъдещата ни
работа.
- А как се чувстват
вашите играчи, като
излязат срещу богати
отбори като "Маритимо" и дори срещу
"Лудогорец"?
- На терена тези неща
се забравят. Много съм
доволен, че момчетата
не се интересуваха кой
колко пари има и
играеха с всички сили.
Ще ви дам за пример
израелския "Бейтар",
който е с пъти по-богат
и от "Маритимо", и от
"Лудогорец". А видяхте
как ги прегазихме.
- "Ботев" играе
някак разкрепостено.
Това нов стил на игра

ли е?
- Не бих го нарекъл
така. Но сега нападателите имат повече
свобода в атаката, може
дори да импровизират.
Разбира се, това не
означава, че всеки може
да прави каквото си иска
на терена. Има тактически указания, които
трябва да се изпълняват
стриктно.
- До каква степен
трябва да има компромиси между играчи и
треньор?
- Това е един много
тънък лед, по който
ходим с футболистите.
Както и в живота, без
компромиси не може.
Но
всеки
трябва
правилно да преценява
къде е бариерата.
За
купите
отличен. Но сега на
дневен
ред
излиза
шампионатът.
- Така е и всички
знаем, че ни чакат много
трудни двубои. Трябва
да
печелим
точки,
защото първенството се
търкаля и никой няма да
ни чака. Аз обаче съм
оптимист и знам, че ще
се справим. Основната
ни цел е да завършим
полусезона в първата
шестица, което ще ни
даде повече спокойствие, за да работим и да
надграждаме постигнатото. Но ни чака тежък труд.

Какво да научим от
европейските футболни
школи? Много!
Имах невероятния
шанс да се запозная с
три от известните футболни школи в Европа. В
различни периоди се
докоснах до фабриките
за футбол в "Аякс",
"Оксер" и "Щутгарт".
Бързам да кажа, че у нас
също има много талантливи юноши, но там са
ни изпреварили в две
основни посоки. А това
е организацията на тренировъчния процес и
цялостната организация
на клуба. Останах впечатлен, че и в трите
клуба нито за миг не се
опитаха да крият от мен
някакви схеми на подготовка и организация и
непрекъсното ми помагаха, когато нещо не
можех
да
разбера
напълно. Дори ме водеха
да наблюдавам как тренират мъжките отбори.

Омар Косоко направи
добър сезон
с „Ботев“ и си осигури
трансфер
в Обединените
арабски емирства

