Общински бюджет
Моментно състояние:
1. Значителен спад на приходната част в бюджета на
община Пловдив - от 260 млн. лв. за 2009 на 172 млн.
лв. за 2011 г.
за 2009 г. - планирани 260 960 143 лв.;
за 2010 г. - планирани 229 392 627 лв.;
за 2011 г. - планирани 172 884 898 лв.
2. Намаляване на приходите от местни дейности за
последните четири години в размер на 62 милиона
лева. Лошо и неефективно управление на общинската
собственост.
3. Увеличение на общинската администрация от 8063
служители през 2009 година до 9173 служители през
2011 година. Почти 50 % от разходите на община
Пловдив са за издръжка на администрацията.
Разходи за общинската администрация:
2009 г. - 66 600 522 лв.
2011 г. - 84 816 285 лв.
4. Нарастващи имуществени данъци и неданъчни
приходи за сметка на гражданите и бизнеса.
Имуществени данъци:
2008 г. - 26 500 000 лв.
2011 г. - 33 306 900 лв.
Такса битови отпадъци:
2008 г. - 19 222 553 лв.
2011 г. - 25 839 208 лв.
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3. Увеличение на общинската администрация от 8063 служители през 2009 година до
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4. Нарастващи имуществени данъци и неданъчни приходи за сметка на гражданите и
бизнеса.
Имуществени данъци:
2008 г. - 26 500 000 лв.

Градоустройство
Моментно състояние:
1. През 2007 г. е приет Общият устройствен план,
който чертае стратегията за развитието на Пловдив до
2025 г. През мандата на кмета Атанасов не e направено
нищо по изпълнението на съпътстващите го програми
и планове. Общинският съвет прие решения, с които се
отварят вратички за заобикалянето на основния закон
за града.
2. Не е реализиран или проектиран нито един голям
инфраструктурен обект.
3. Общата плътност на застрояване в централната
градска част надвишава максимално разрешените 25
процента.
4. Експертният съвет по устройство на територията
взема твърде важни решения за града в анонимност не се знае кой как гласува.
5. Неефективност на строителния процес. Трупат се
купища преписки. Поради липса на координация, една
дирекция в общината не знае какво прави другата.
6. Проблеми с кадастъра заради липсващи в него
собственици и части от имоти. Това става причина
за обжалвания, които забавят строителния процес.
Обявената през последния мандат поръчка за
разработване на географска информационна система
(ГИС) беше провалена.
7. Липса на готови проекти, с които да се кандидатства
за финансиране по европейски програми.

Дори малкото средства, отпуснати за проектиране, не
са усвоени.
8. Хаотична разпродажба на общинската собственост
без ясна цел и стратегия за управление и развитие.
Цели:
1. Проектиране и изграждане на средния ринг на
Пловдив с нов мост на река Марица. Рехабилитация
и разширяване на съществуващи и изграждане на
нови пътни артерии. Трасе на ринга - Голямоконарско
шосе, Южната тангента след подлеза “МодърЦаревец”, продължението на моста на Адата до
“Брезовско шосе”.
2. Спиране на презастрояването в централната градска
част.
3. Видеозаснемане и онлайн излъчване на
заседанията на Експертния съвет - за поголяма отчетност и прозрачност на съвета.
4. Подобряване на строителния процес чрез
разработване
на
електронна
система.
Всеки
заинтересован гражданин да има възможност да
проследи в интернет докъде е стигнала и при кой
специалист е неговата преписка.
5. Създаване на информационна система за
устройство на територията (ИСУТ), която да реши
произтичащите от неточностите в кадастъра проблеми,
включваща и географската информационна система
(ГИС). Системата не само ще показва реалната
картина в града, но ще прави анализи и оценки,
ще дава оптимални решения за редица проблеми.
6. Европейско проектиране на площад “Централен” на

две нива с експониране на археологическите находки.
7.
Увеличаване
на
общинската
собственост.
Изграждане на втори административен център върху
преотстъпените от държавата имоти в квартал “Гладно
поле”.
8. Изграждане на собствена канална мрежа при
проектиране на нови улици, която общината да
отдава под наем на различните оператори, които сега
разкопават пътната настилка в града.
9. Създаване на предвидената в Общия устройствен
план безмитна производствена зона в район
“Тракия”. За сметка на инвеститорите да бъде изграден
високотехнологичен парк, който ще осигури около 25
хиляди работни места за пловдивчани
10. Изискване от държавата да прехвърли собствеността
на държавни терени на военни поделения и други
имоти в полза на община Пловдив.
11. Разширяване и обновяване на всички входноизходни артерии на града.
12. Засилване на контролните дейности на общината
относно
строителния
процес
и
незаконното
строителство.

”Ние всички живеем под едно небе,
но не всички ние имаме еднакъв хоризонт.”
Конрад Аденауер

Транспорт
Моментно състояние:
1. Липса на „Генерален план за организация на
движението” в Пловдив - основен нормативен документ,
задължителен за всяко населено място.
2. Тотално неизпълнение на „Програма за развитие на
община Пловдив 2008-2011г.” в сектора „Транспорт”.
3. Липса на дългосрочна транспортна стратегия.
Ограничаване само в довършване на започнати вече
проекти, без ново планиране и проектиране.
4. Пълно бездействие за решаване на задълбочаващия
се проблем с паркирането. Неефективна „Синя зона”.
5. Хаос и девалвация при поставянето на пътни знаци.
6. Морално остаряла светофарна система.
7. Липса на съвременни „интелигентни” транспортни
системи.
8. Преоразмерена и същевременно неефективна
транспортна схема на обществения пътнически
транспорт. В някои части на града се дублират линии, а
в други не достигат.
9. Окаяно състояние на спирковото стопанство и липса
на информация за графика и маршрута на линиите.
10. Морално остаряло кондукторно таксуване в масовия
градски транспорт.
11. Липса на система за видеонаблюдение на трафика.
12. Разделение на транспортния сектор в ресорите
на няколко заместник-кмета и липса на необходимата
съгласуваност и координация в действията.
Дублиране на дейности.

Цели:
1. Изготвяне и приемане на „Генерален план за
организация на движението в Пловдив”.
2. Дългосрочна и комплексна транспортна програма,
разчетена във времето и финансирането, насочена
към трайно и устойчиво развитие на транспортния
сектор в града.
3. Облекчаване на транспортния трафик чрез
изграждане на нови обходни трасета, разширение
на съществуващи улици и кръстовища и ефективна
организация
на
движението.
Изваждане
на
транзитния трафик от центъра на града.
4. Приоритетно решаване на проблема с паркирането
чрез увеличаване броя на паркоместата и нова
политика на управление, насочена в интерес на
гражданите.
5. Създаване на регистър за поставяне и премахване
на пътните знаци.
6. Модернизиране на светофарната система с
внедряване на съвременни технологии за регулиране
на транспортния трафик.
7. Изграждане на съвременни
„интелигентни”
системи за управление на трафика.
8. Актуализиране на общинската транспортна схема,
насочено към ефективно обслужване на пътниците и
съответстваща на реалния пътникопоток.
9. Реконструкция
на спирките и въвеждане на
модерна система за информация на пътниците в
обществения транспорт.
10. Въвеждане на система за електронно таксуване.
11. Изграждане на система за видеонаблюдение на

основните кръстовища в града.
12. Ефективно и координирано администриране при
организацията и контрола на транспортните процеси.
13. Съвместна работа със съседните общини за
модернизиране на входно-изходните артерии на
града.
14. Съвместна работа с Областната управа и
правителството за доизграждане и разширяване на
околовръстния път с цел извеждане на транзитния
трафик.
15. Подобряване на състоянието на градския
обществен транспост. Запазване на социалните
придобивки в ползването на градския транспорт.
16. Създаване на редовни транспортни връзки от и
до летище Пловдив.

“Това, което прави живота интересен,
е възможността да осъществиш мечтата си.”
Паулу Коелю

Здравеопазване
Моментно състояние:
1. На територията на общината са разположени
огромни медицински
ресурси. Някои здравни
заведения са изцяло общински, а в други общината
е съдружник с държавата. Във всички здравни
структури (държавни, общински, частни) се
диагностицират и лекуват гражданите на Пловдив.
Тези ресурси не се използват ефективно.
2.
Слаба
взаимовръзка
между
първичната
неспециализирана, първичната специализирана,
спешната и болничната помощ.
3. Общинското здравеопазване е заложник на
партийните интереси на управляващата досега в
Пловдив коалиция. Ръководните постове са заети
след политически назначения.
4. Общинските болници и ДКЦ-та функционират като
отделни търговски дружества и търсят помощта
на общината само при недостиг на средства.
Финансовият мениджмънт на общинските здравни
структури е неефективен.
5. Пациентите не знаят правата си и не получават
заслуженото добро лечение.
6. Недостиг на болнични структури за долечение и
хосписи.

Цели:
1. Всеки гражданин на общината трябва да има
гарантиран достъп до медицинска помощ. Той трябва
да получи качествено диагностициране, лечение и
удовлетворение от получените медицински услуги.
2. Специалистите, работещи в общинските здравни
заведения, трябва да насърчават пациентите си
към превенцията и профилактиката на общественозначимите болести (сърдечно-съдови, злокачествени
и
съдово-мозъчни
заболявания).
Детското
здравеопазване и родилната помощ също трябва да са
приоритетни в общинските здравни структури.
3. Организационна промяна и устойчиво развитие на
общинската здравна система.
4. Общинска програма за инвитро процедури.
5.По-ефективно взаимодействие между общинските
здравни ресурси с държавните и частните.
6. Насърчаване на общопрактикуващите лекари в ДКЦтата, които са общинска собственост, за създаване на
групови практики.
7. Оптимизиране на болничните структури, които са
общинска собственост, и техните дейности, като се
изхожда от реално съществуващите здравни ресурси на
територията на община Пловдив (УМБАЛ “Св. Георги”,
МБАЛ “Пловдив” и частните здравни заведения).
8. Осъществяване на синхрон, общ здравен и финансов
мениджмънт, обща здравна политика на общинските
болници и диспансери. Настоящата практика - да
действат като отделни търговски дружества, с отделен
собственик, е неефективна. Конкретната форма
за провеждане на тази политика да се реши след

обстоен анализ, обществено обсъждане и гласуване в
Общинския съвет.
9. Здравният и финансовият мениджмънт да се
доближава до този на частните здравни заведения - с
открит достъп за здравноосигурените граждани.
10. Общинските болници
да се ориентират към
въвеждане на еднодневна хирургия, дневен стационар,
пластично-възстановителна хирургия, тоест ефективни
и ефикасни дейности, търсени от болните.
11. Към общинските болнични структури, които
успешно се конкурират с големите болници в общината
и работят според медицинските стандарти и добрата
медицинска практика, трябва да се прилага подходът
на непрекъсната модернизаця, специализация и
адекватно заплащане на персонала.
12. Търсене на възможности за организиране на
болнични структури за долечение и хосписи.
13. По-добра информираност на гражданите относно
възможностите за достъп до спешна помощ и
осигуряване на качествено лечение.
14. Въвеждане на интегрирана информационна
система в общинските здравни структури като гаранция
за ефективност, прозрачност и отчитане на процесите
в реално време.
15. Нови финансови механизми в общинското
здравеопазване с използване на програмите на
правителството и ЕС.
Социални дейности
1. Идентифициране на потребностите на рисковите
групи и решаване на критични социални проблеми на
жителите на града.

2. Подобряване на грижата за децата и семействата
– насърчаване на раждаемостта и създаване на
благоприятни условия на младите двойки - да родят,
отгледат и възпитат своите деца в Пловдив. Да се
създадат условия за професионална и личностна
реализация, която ще допринесе за оставането им в
града.
3. Осигуряване на поетапен достъп до всички
учреждения за хората с увреждания.
4. Достъпен и удобен транспорт за всички групи
граждани.
5. Социално включване на общности в неравностойно
положение и уязвими групи.
6. Подобряване на грижата за възрастните – създаване
на широка мрежа от услуги в общността за осигуряване
на условия за спокоен и достоен живот на възрастните
хора в домашна среда.
7. Разработване и прилагане на бизнес стратегии за
управление на възрастта - преквалифициране през
целия живот.
8. Пловдив - град с достъпни, разнообразни и мобилни
социални услуги, които да допринесат за подобряване
качеството на живот. Максимална самостоятелност,
пълноценна реализация и грижа за хората и децата
с увреждания, общностите в риск, етническите
малцинства и уязвимите групи.
“Историята е учител в живота.”
Марк Тулий Цицерон

ОБРАЗОВАНИЕ
Моментно състояние:
Детски ясли
1. Недостиг на места в яслените групи във всички
райони.
2. Липса на стратегия за поддържане и обновяване на
материалната база.
Детски градини
1. Остър недостиг на свободни места в детските
градини. По различни прогнози около 2000 деца са с
неудовлетворени молби.
2. Общият брой детски градини, финансирани от
община Пловдив, е 61. От тях осем са Обединени
детски заведения, две – Специализирани детски
градини, останалите са Целодневни детски градини.
Шест от детските градини изцяло работят в помещения
в жилищни блокове, което не отговаря на изискванията
на нормативната уредба.
3. Проблем с площадките за игра в някои детски
градини. Липсват или са на голямо отстояние, което е в
противоречие на нормативната уредба.
4. Остаряла материална база. Липсва общинска
стратегия и план за енергийна ефективност и
инвестиции в материалната база.
5. Липса на прозрачност при приема и неясен подбор.

Неефективни критерии за прием на децата.
6. Препълнени групи. Записват се деца над норматива.
Цели:
1. Изготвяне на единни, ясни и справедливи правила и
критерии за прием в детските градини и ясли.
2. Изработване на механизъм за делегиране на
бюджетите за издръжка и текущи разходи на детските
градини по подобие на училищата. Поетапно
преминаване към новата схема за финансиране и
управление.
3. Допълнително обучение на ръководния персонал по
управление на детските заведения и изработване на
програми по възможностите за допълнително целево
финансиране.
4. Създаване на единна информационна система,
обединяваща информацията по прием и свободни
места и възможност за подаване на заявления онлайн
- единна база данни, която дава яснота и прозрачност
за функционирането на системата. Справедливо
разпределение на местата.
5. Стратегия за разширяване на съществуващи и
изграждане на нови детски градини.
6. Стратегия и план за ремонт и поддръжка на
материалната база и обновяване на дълготрайните
материални активи.
7. Организиране на регулярни дейности и мероприятия
с деца и родители. Изготвяне на програма за обучение
в помощ на родителите.
8. Благоустрояване на детските площадки, обособяване
на места за отдих и спорт. Изграждане на физкултурни
салони и плувни басейни.

Основно и средно образование
Моментно състояние:
1. Проблеми със сградния фонд. В някои сгради се
помещават по две училища, а други остават полупразни.
2. Проблеми в повечето училища с промените в Закона
за народната просвета и предвиждането на целодневно
обучение на учениците от първи до четвърти клас.
Няма достатъчно свободни класни стаи.
3. Нужда от инвестиции в материалната база. Все още
има голям брой несанирани сгради.
4. Слабо използване на възможностите на европейските
програми за подобряване на материалната база.
5. Слабо използване на възможностите, предвидени
от нормативната уредба за извънкласни дейности и
занимания.
Цели:
1. Единна стратегия и програма за обновяване
на материалната база (енергийна ефективност,
оборудване на специализирани кабинети, обновяване
на вътрешните пространства, спортни центрове) с
помощта на еврофондове и национални програми.
2. Допълнителни програми за обучение на директорите
по организация и управление и кандидатстване по
проекти.
3. Единен учебен портал за всички училища на
територията на град Пловдив. Онлайн среда, където
учители и ученици могат да работят по учебни програми,
извънкласни занятия и т.н.

4. Реорганизация на сградния фонд и настаняване на
всяко училище в отделна сграда.
5. Благоустрояване на училищните дворове и
реновиране или изграждане на физкултурни салони и
площадки за отдих и спорт.
6. Инвестиции в специализирани кабинети (химия,
физика, биология, история, география и т.н.).
Висше образование
Моментно състояние:
1. Липса на задълбочени връзки и по-тясно
сътрудничество с висшите учебни заведения на
територията на Пловдив.
2. Неизползване на научния потенциал на вузовете и
почти никакви съвместни проекти с общината.
3. Слабо развити програми за заетост и стаж.
4. Няма добре обособени места за студентски
общежития.
Цели:
1. Единен портал за висшето образование в Пловдив,
включващ всички висши учебни заведения.
2. Стажантски програми към община Пловдив и
общинските дружества. Посредничество между
бизнеса и университетите за стажантски програми,
научна дейност и взаимопомощ.
3. Изготвяне на стратегия за обособяване и развитие
на студентски общежития съвместно с университетите.

4. Подкрепа за стартиране на работата на технологичен
парк и включване на всички университети в работата
му.
5. Програми на общината за развитие на научната
дейност.
6. Общински стипендии и награди за социално слаби,
талантливи студенти, за студенти в неравностойно
положение и т.н.

“Изглежда, че всяка революционна идея
предизвика три фази на реакция.
Те могат да бъдат обобщени с фразите:
1. Това е напълно невъзможно.
2. Възможно е, но не си струва да го правим.
3. През цялото време ви казвах, че това е
добра идея.”
Артър Чарлс Кларк

Култура
Моментно състояние:
1. Драстично са намалели средствата за култура в
мандата на кмета Атанасов – редукция с над 50%.
2. Свиване и хаос в съставянето на културния календар
и прекъсване на важни традиционни събития.
3. Провал до момента на подготовката на Пловдив за
конкурса „Европейска столица на културата 2019 г.”.
Никакви реални действия от страна на общината за
подготовката на кандидатурата на Пловдив.
4. Липсва необходимата културна инфраструктура за
сценични изкуства. Криза в концертната дейност.
5. Намаляване на общинската подкрепа за Драматичния
и Кукления театър.
6. Липса на диалог с творческите общности.
7. Хаотична културна и туристическа реклама в община
Пловдив с няколко неефективни интернет страници.
8. Липса на ясна общинска политика по отношение на
уникалното културно наследство на града и провал в
усилията за стратегически обекти като Небет тепе.
9. Тотално занемаряване на Стария град – символ на
Пловдив и място за културен живот.
Цели:
1. Изцяло нова общинска политика за културата
с реално ангажиране в подкрепа на културните
институции и творците.
2. Миналото на Пловдив трябва да започне да работи за
просперитета на града – системна грижа на общината
за уникалното културно наследство на Пловдив.

3. Ренесанс за културния календар на Пловдив като
рамка за целогодишен и разнообразен културен живот.
4. Връщане на Пловдив в конкурса „Европейска
столица на културата 2019 г.”.
5. Възстановяване на диалога с творческите общности
и трайното им привличане в управлението на културата.
6. Подготовка на Пловдив за вписване в Листата на
световното културно наследство на ЮНЕСКО.
7. Стимулиране на културни прояви на открито и на
нестандартни открити пространства.
8. Програма за стимулиране на книгопечатането и
издателската дейност.
9. Засилване на ролята на наградата „Пловдив” и
превръщането й в национална награда с висока
стойност.
10. Възстановяване на бюджета за култура на
нормалните за Пловдив равнища още през 2012 г.
11. Създаване и изпълнение на модерен и задълбочен
културен календар на града.
12. Стартиране на проекта за Небет тепе, подготовка
и изпълнение на проекти за Голямата базилика,
Античния форум на Филипопол и Одеона.
13. Успешно довършване на проектите за Античния
театър, площад Джумаята и Малката базилика.
14. Изработване и прилагане на нов модел за
управлението на Стария град.
15. Създаване на подземен музей.
16. Инвестиции в разкриване на археологически
находки за първи път от повече от 30 години.
17. Поставяне на цялото културно-историческо
наследство на Пловдив под управлението на община
Пловдив.

Туризъм
Моментно състояние:
1. Спад на туристическия интерес към Пловдив.
Липса на съвременни и привлекателни туристически
продукти.
2. Занемаряване на туристическите атракции и липса
на ангажимент за тяхното развитие.
3. Общината не работи системно по програмата за
развитие на туризма 2009 – 2013 г. и няма осигурени
необходимите за целта ресурси.
4. Липса на работещ модел за разпространяване на
туристическата информация, слаби и неактуални
интернет страници.
5. Липса на последователна местна политика по
отношение на туризма и на доброто сътрудничество
с браншовите организации.
6. Отсъствие на нишов туризъм при наличието на
толкова дадености в Пловдив.
Цели:
1. Връщане на туризма в приоритетите на Пловдив с
акцент върху културно-историческия и фестивалния
туризъм.
2. Формулиране на цялостна общинска политика
за туризма с акцент върху стратегическото
разположение на града на „Диагоналния път“ и респ.
магистрала „Тракия”.

3. Нов модел за популяризиране на Пловдив като
туристическа дестинация с акцент върху културноисторическите му забележителности. Изработване и
прилагане на маркетингова стратегия, нови и модерни
интернет портали.
4. Изготвяне на рекламна стратегия за популяризирането
на Пловдив в страната и чужбина като културноисторически център.
5. Трайно ангажиране на общината с културноисторическите забележителности на града – Стария
град, Античния театър, Античния стадион, Форума
на Филипопол, Малката базилика. Изграждане на
необходимата туристическа инфраструктура.
6. Възстановяване на диалога с браншовите организации
и реално участие на експертите в управлението на
туризма в града.
7. Изграждане на стратегически партньорства в България
и в чужбина.
8. Развитие на конкурентни туристически продукти и
пакети, свързани с темите „Пловдив и Римската империя“,
„Възрожденският град“ и др.
9. Развитие на конгресен и конферентен туризъм.
10. Реформиране на Туристическия информационен
център (ТИЦ) и налагането му като информационен
център за културни събития и туризъм, препродаване на
услуги, билети, информация и т.н.
11. Изграждане на единна система за обмен на данни
между общината, хотелите и туристическите обекти.
12. Изработване и стартиране на проекти за Голямата
базилика, Форума на Филипопол и други ключови
туристически атракции.
13. План за управление на Стария град.
14. Разработване на конкурентни туристически продукти,
свързани със забележителностите на града.

Екология
Моментно състояние:
1. Проблем с чистотата. Мръсен въздух, замърсени
и неподдържани улици, тротоари, площадки, цветни
и тревни площи. Пловдив е обявен за един от наймръсните градове в Европа.
2. Незадоволително е състоянието на зелената система.
Изоставени и неподдържани са всичките й компоненти.
Засаждат се неподходящи растителни видове, които
остават безстопанствени.
3. Децата в Пловдив не разполагат с подходящата
инфраструктура нито в градските условия, нито в
учебните заведения. Част от съоръженията за игра в
детските паркове са неподдържани, неприветливи и
опасни. Децата са изложени на риск при употребата на
механичните и електрическите атракциони.
4. Проблем с безстопанствените животни. В община
Пловдив има над 1300 безстопанствени кучета и над
14 000 котки, които често нападат хора и животни,
разнасят болести и паразити. Причината е хаотичната
политика в сектора, липсата на инфраструктура и
модерен приют за бездомни животни.
5. Проблем със санитарния контрол в общината.
Популациите от кърлежи, комари и всякакви вредители
периодично ескалират по време на активния сезон.
Това води до различни инфекции, напрежение и
дискомфорт сред пловдивчани.
6. От 3 години Зоологическата градина на Пловдив

е затворена, защото не отговаря на минималните
нормативни изисквания за отглеждане на диви животни.
Единствено благодарение на МОСВ и неколкократно
удължаваните срокове за проектиране и строителство
не се пристъпи към отнемане на животните.
7. Защитените територии в Пловдив са в окаяно
състояние. Символът на Пловдив – тепетата
– са занемарени и неподдържани, с разрушена
инфраструктура и с буренясала растителност. Вместо
атрактивни туристически дестинации и места за отдих
на пловдивчани, те са опасни, неосветени и замърсени.
8. Критично забавяне на община Пловдив в
изпълнението на проект „Воден цикъл на гр. Пловдив”,
свързан с реконструкция на ПСОВ, изграждане на нов
воден колектор, подмяна на водопровод и подмяна на
част от канализационната мрежа.
9. В енергийно отношение – сградният фонд на община
Пловдив е в много лошо състояние. Незначителна
е работата по въвеждане на енергоспестяващи
технологии и възобновяеми енергийни източници (ВЕИ).
Наблюдава се хаотично и половинчато изпълнение на
малкото енергийни проекти в сектора.
10. Пълен хаос в сектора по управление на отпадъците.
Разделно събиране на отпадъците не съществува.
Преработката в „Екологичен завод” АД е с много
ниска ефективност, висока трудоемкост и е далеч от
европейските стандарти. Не е решен проблемът с
утайките на ПСОВ.
11. Общината неглижира проблема с липсата на
инсинератор за опасни отпадъци. Изграденият
инсинератор не е въведен в експлоатация и не се
правят усилия в тази посока.

Цели:
1. Създаване на здравословна градска среда за
пловдивчани с въвеждане на интегриран градски
транспорт, европейски практики за почистване и
предпазване от заледяване на настилките. Приоритет
в изграждането на мрежа от велоалеи. Въвеждане на
механизирано измиване на улици и тротоари, където
това е възможно.
2. Съществено подобряване на състоянието на зелената
система и осигуряване на интегрирано управление на
ключови за Пловдив зелени зони - парковете „Отдих и
култура”, „Лаута”, и др.
3. Изграждане на модерни, безопасни и зелени детски
площадки за игра. По-стриктен контрол върху продажбата
на алкохол и безопасността на атракционите в града.
Програма за популяризиране на грижата и опазването на
околната среда.
4. Активна политика по проблема с бездомните животни.
Прилагане на по-стриктен контрол на домашните любимци
и изграждане на приют за животни от европейски тип.
Обособяване на места за разходка на домашни любимци.
5. Оптимизиране на структурата на ОП „Дезинфекционна
станция”, подобряване на работата му по европейски
модел, външен контрол и редовно допитване до мнението
на хората за ефективността от третиране.
6. Изграждане на европейски тип зоологическа градина с
перспектива за бъдещо разширяване.
7. Благоустрояване, опазване, поддържане и съхранение
на защитените територии в Пловдив и техните
екосистеми. Активна работа за превръщането им във
важен туристически обект.
8. Активна работа по изграждането на нов воден

колектор, подмяна на водопровод и подмяна на част от
канализационната мрежа в Пловдив.
9. Активна работа за саниране на училища, детски
градини, болници и други общински сгради. Прилагане
на системи за ВЕИ (възобновяеми енергийни източници),
включващо уличното и парковото осветление, използване
на слънчевата енергия като ресурс. Разработване на
проект за саниране на уличното и парково осветление и
автоматизиране на управлението му.
10. Въвеждане на управление на отпадъците от
европейски тип, значително подобряване на културата
на гражданите за разделното събиране на отпадъци.
Автоматизиране на преработката и повишаване на
ефективността й. Кардинално решаване на проблема с
утайките от ПСОВ.
11. Създаване на организация за бързо решаване на
възникналите пречки по завършване на инсинератора и
въвеждането му в експлоатация.
12. Ангажиране на община Пловдив с реалното
управлeние на завода за преработка на отпадъци в
Шишманци.
13. Система за проследяване и контрол на дейностите по
сметосъбиране, сметоизвозване и сметопочистване.
14. Въвеждане на нов подход в почистването на уличната
инфраструктура. Прекратяване на практиката „метене с
метли от клони”.
“Бъди промяната,
която искаш да видиш в света!”
Махатма Ганди

Спорт и младежки дейности
Моментно състояние:
1. Пловдив е град с уникална спортна история, но въпреки
обещанията на редица кметове досега, не разполага
с многофункционална спортна зала, подходяща за
провеждане на международни състезания.
2. Общината е собственик на много спортни съоръжения
– зали и стадиони с различен капацитет, но базата е в
много лошо състояние заради липса на ясен план.
3. Създаденото специално звено за работа в сферата
на спорта с ресорен заместник-кмет и многобройни
щатове не можа да реши нито един важен проблем.
4. Няма стратегия и система за работа със спортните
клубове на територията на града.
5. Липсва целенасочена политика за повишаване на
спортната култура на учениците чрез организиране на
училищни спортни школи.
6. Липса на стратегия за естествено обособените
спортни паркове като Лаута, Младежкия хълм и
Бунарджика, парка до Гребната база и др.
7. Не е създадена методика за използване на наличната
училищна спортна база.
Цели:
1. Още като областен управител, кандидатът на ГЕРБ
за кмет на Пловдив Иван Тотев поде инициатива
за довършването на Колодрума като най-голямата
многофункционална спортна зала в Пловдив чрез
държавна помощ, след което тя ще бъде предоставена
на общината.

2. Задължително залагане на годишно бюджетно перо
за реновиране и поддържане на вече съществуващите
спортни обекти.
3. Създаване на ясни правила, съобразени с постигнатите
резултати, прозрачност и равнопоставеност при
разпределянето на бюджетни средства между
спортните клубове.
4. Създаване на специален форум „Панаир на спорта“,
който да се провежда всяка есен и да улеснява
учениците и желаещите да спортуват в избора на спорт.
5. Организиране на общински шампионат съвместно
с Министерството на образованието по различни
видове спорт и определяне на шампион на Пловдив от
училищните турнири.
6. Изграждане на осветление и фитнес на открито в
паркове и други подходящи за спорт места. Оформяне
на алеи и осигуряване на безопасност, с което да се
предостави комфорт на спортуващите.
7. Обща стратегия и визия за развитието на спортните
съоръжения около Гребния канал.
8. Изграждане на нови и обновяване на съществуващите
общински плувни басейни.
9. Ремонтиране и обновяване на спортния комплекс на
стадион „Христо Ботев”.
10. Реконструкция на стадион „Христо Ботев” и
изграждане на осветление на стадион Лаута, ремонт
на спортна зала Дунав.
11. Решаване на проблема със стадион „Пловдив” и
превръщането му в модерно спортно съоръжение.
“Господ винаги отговаря на молитвите ни,
но понякога отговорът е нe.”

Европейски проекти
Моментно състояние:
1. Основен приоритет в началото на мандата на
сегашната администрация и на кмета Славчо Атанасов
беше високото усвояване на европейски пари в
различните секторни политики на града. Пловдив е
на опашката по усвояване на средства по оперативни
програми. През мандата му са спечелени 8 проекта
на обща стойност 13 млн. лв. За сравнение – София
привлича 380 млн. лв., а Бургас – 185 млн. лв.
Значително по-малки български общини са усвоили с
пъти повече средства от община Пловдив.
2. Още в началото на мандата беше назначен ресорен
заместник-кмет, пряко отговарящ за европейските
проекти.
За четири години на поста последователно се смениха
трима души, без това да доведе до задоволителни
резултати.
3. Липса на административен капацитет, поради което
общината не печелеше допустимия максимум от
средства, за и без това малкото си проекти. За проекта
за подобряване на градската среда, по който бяха
облагородени паркове и междублокови пространства,
беше получено финансиране три пъти под възможното.
Първоначално в него бяха включени изграждането на
парк “Кан Крум” в район “Тракия” и Бунарджика, но
непълната документация, представена от общинската
администрация, ги провали.
4. Липса на координация в работата на специализираните

звена на общината и на ясна субординация по отношение
на заместник-кмета по европейски политики.
5. Липса на съществена документация в архивите на
общината.
6. Липса на стратегическо планиране като метод на
управление.
7. Ниска дисциплина и тотална безотговорност сред
управляващите ресора са причина за неспазване на
крайните срокове. Най-шокиращият пример е изгубеният
заради 6 минути закъснение шанс общината да спечели
5,2 млн. лв. за Стария град и друг изпуснат проект за
културни иновации заради 6-минутно закъснение.
8. Под заплаха от изгубване са и десетки милиони по
проектите за водния цикъл на Пловдив и интегрирания
градски транспорт.
Цели:
1. Реформиране на звеното за европейска интеграция с
оглед повишаване на неговия капацитет и способността
му да координира разработването и управлението на
проекти.
2. Координация в работата на специализираните звена
на община Пловдив.
3. Създаване на екипи от специалисти в различни
сфери, в зависимост от типа на подготвяното проектно
предложение.
4. Привличане на външна консултантска помощ
при проекти в областта на инфраструктурата,
административното
обслужване,
културната
и
социалната дейност.
5. Създаване на ефективна система за контрол при

подготовката на проектите, която да гарантира тяхното
качество и спазване на сроковете.
6. Реални властови правомощия и контрол на заместниккмета по европейските проекти над работата не само
на звеното „Европейска интеграция”, но и по отношение
на другите специализирани звена, участващи в
подготовката и изпълнението на инвестиционните
проекти, би гарантирало по-високата ефективност и
отчетност на работата.
7. Пълният анализ на съществуващите архитектурни
планове на общински сгради и последващото заснемане
на липсващи или неактуални постройки е начин за
решаване на проблема с недостатъчната информация
в общината относно сградния фонд.
8. Изготвяне на актове за собственост на общински
сгради с неизяснен документален статут.   
9. Сериозното и съгласувано стратегическо планиране
е необходимо условие за постигане на по-висока
усвояемост на европейските средства.

“Проблемът на света е,
че глупавите са самоуверени,
а умните винаги се колебаят.”
Бъртранд Ръсел

e-община
Моментно състояние:
1. В община Пловдив няма направени ефективни
стъпки за изграждане на е-община.
2. Основните финансови системи, с които работи
община Пловдив, са остарели и затрудняват
служителите и гражданите, вместо да ги улесняват.
3. През годините са закупени и се плащат ежегодни
лицензионни такси за по-нови софтуерни продукти,
които са слабо интегрирани и не изпълняват пълните
си функции.
4. Администрацията разчита предимно на хартиени
носители за вътрешна и външна комуникация, което
създава изключителни трудности за гражданите и
бизнеса, както и за ефективната междуведомствена
работа.
5. Липсват нови услуги за гражданите и бизнеса.
6.Хаотично и непълно представяне на община
Пловдив в интернет. Немодерно организиране на
сайтовете на общината и нередовно обновяване.
Липса на услуги и качествена информация в сайта
на община Пловдив.
Цели:
1. Онлайн достъп до услугите на общината 24/7/365
дни в годината чрез официалните страници на
администрацията.

2. Улесняване, стандартизация и прозрачност на
работата на общинските власти.
3. Намаляване с 50% на времето, което гражданите и
бизнесът отделят за работа с администрацията.
4. Оптимизиране на работните процеси с модерни
софтуерни и хардуерни решения, съобразени с
нуждите на администрацията.
5. Повишаване на събираемостта и отчетността.
6. Изготвяне на цялостна стратегия за развитието на
е-община в Пловдив и план за поетапно интегриране
на софтуерни и хардуерни системи, съобразени с
нуждите на общинската администрация, гражданите
и бизнеса.
7. Подготовка и внедряване на обслужването на
едно гише за всички услуги, които предлага община
Пловдив, и въвеждането й във всички сгради и
подразделения на администрацията.
8. Изнасяне онлайн на всички услуги в общината
– възможност за подаване на заявления, жалби,
молби, плащания, проверка на преписки.
9. Подготвяне на пакет от нови услуги, които да
улеснят гражданите и бизнеса – гореща линия за
жалби, оплаквания, корупция, „проблеми на моята
улица”, SMS паркиране, проверка и плащане на
задължения към общината на едно гише и система за
управление на уличното осветление, единна система
за управление на ресурсите на детските градини и
т.н.
10. Изготвяне на стратегия за онлайн позициониране
на общинската администрация и изработка на
нова функционална страница, която да отговаря на
нуждите на гражданите и бизнеса.

11. Изработка на многоезична туристическа страница,
която да е в основата на информационна кампания
за културно-историческите обекти в Пловдив и
възможностите за туризъм.
12. Единен образователен портал за основно, средно
и висше образование. Стажантски програми към
общината.
13. Бизнес портал, който да е основа на бизнес
регистър и да е лицето на нов отдел в помощ на
инвеститорите и бизнеса в града. Регистри по
отрасли, свободни работни места, хора, търсещи
работа, възможности за инвеститорите и т.н. Цялостна
информация за възможностите за инвестиции и
бизнес в Пловдив.
14. Единна транспортна система, която да даде
възможност за централизирано управление на
трафика, градския транспорт, система от камери за
наблюдение, GPS наблюдение и контрол и т.н.
15. Спортен портал – обединяващ спортните дейности
на общината и всички спортни обекти в града.
16. Културен портал, който да обедини всички
културни обекти и събития, културния калентар на
града.
17. Единна информационна здравна система.
Електронна здравна карта за всеки пациент,
ефективен мениджмънт, проследяване на ресурсното
разпределение и т.н.
18. Система за управление на общинската
собственост.
19. Информационен портал за държавни и европейски
програми в помощ на администрацията, гражданите,
образованието, бизнеса и т.н. - потенциални

бенефициенти по програмите.
20.Обучителен
център
за
нуждите
на
администрацията и структурите, свързани с нея –
детски градини, училища, болници, поликлиники,
общински предприятия и др.

“Смелите мечти
разкриват пътя към бъдещето.”
Виктор Юго  

