
Световната
банка и
„Гугъл“ 

на форум 
в Пловдив 

Общината
подава ръка
на самотните

възрастни
пловдивчани
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6000 аплодират
„Сцена на

кръстопът“ 
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„Локомотив“ 
с най-добрата
база по борба 

у нас
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Б
езвъзмездно подпо-
магане за близо 16
милиона лева пред-

стои да получи Община
Пловдив по проект
„Образователна инфра-
структура” на Оперативна
програма „Региони в рас-
теж”.

Средствата са предна-
значени за изграждане на
нова детска градина на ул.
„Богомил”, основен
ремонт и реконструкция,

внедряване на мерки за
енергийна ефективност,
облагородяване на дворни
пространства, изграждане
на спортни площадки и
съоръжения.

Пълна промяна ще пре-
търпи СУ „Любен
Каравелов”. От години
училището има готов про-
ект за тотален ремонт на
основната сграда и ново
строителство в двора.
Предстои саниране и под-

мяна на дограмата, както и
изграждане на две модер-
ни зали за хореография и
музика.

Ремонти предстоят
също в детските градини
„Снежанка” и „Перуника”,
както и в ясла „Детски
смях”, ДГ „Перуника”.

По „Региони в растеж”
се извършва реконструк-
ция на Професионалната
гимназия по хранителна
техника и технологии на

стойност 1 399 985,87 лева.
По тази ос проекти имат
Аграрният университет и
Университетът по храни-
телни технологии в
Пловдив.

В цялата страна близо
624 млн. лв. са предвидени
за обновяване на материал-
но-техническата база на
образователната инфра-
структура.

„Радостно за Пловдив е
реализирането на тези про-
екти, които създават по-
добри условия за учене.
Освен това те допринасят
за засилване на научната
дейност в университетите,
а в ПГХТТ се закупува и
ново оборудване. Една от
целите ни е да направим
професионалните гимна-
зии привлекателни за деца-
та”, заяви кметът  Иван
Тотев.

160 млн. лв. ще бъдат
вложени в модернизиране-
то на  професионални
учебни заведения в страна-
та, а над 45 млн. лв. – в раз-
витието на спортна база. В
обхвата на програмата
попадат 416 учебни заведе-
ния, включително 13
висши.

С 16 млн. лева преобразяват
училища и детски градини

Пловдив отново е
символ на промяната 

132 години 
след Съединението 
Скъпи съграждани,
Ние, пловдивчани, се гордеем с реша-

ващото  присъствие на нашия град в
националната ни история. В най-тежки-
те времена за българския народ Пловдив
е заставал начело във възродителните и
обединителни процеси. А паметните
събития от 6 септември 1885 година, довели до
Съединението на Княжество България с Източна
Румелия, слагат голямото начало на новата българ-
ска държава. Няма страница от нашата история
след 1885 година, в която опитът, поуките и най-
вече самочувствието от Съединението да не при-
състват.

Съхранили спомена за героите и онези славни
дни,  ние, съвременните жители, се гордеем с осем-
те хилядолетия история на своя град, с нашия
утвърден през вековете модел на толерантно съще-
ствуване на различни етноси и религии, с културно-
то си наследство, с икономическия подем и призна-
нието да бъдем първата за България Европейска
столица на културата през 2019 година.

132 години след историческия акт на
Съединението, Пловдив гледа уверено напред.
Градът ни отново е символ на промяната и разви-
тието. Успехите са навсякъде и ЗАЕДНО уверено
вървим към 2019-та година, когато Пловдив ще
представи България и България ще се представи
чрез Пловдив.

инж. Иван Тотев 
Кмет на Пловдив 
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По програма „Региони в растеж” се извършва реконструкция на
Професионалната гимназия по хранителна техника и технологии 

на стойност 1 399 985,87 лева
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И
нституциите и
неправителствени
организации обе-

диниха усилията си в
уникален проект, чрез
който се подава ръка на
стотици самотни
възрастни пловдивчани.

С решение на Об-
щинския съвет проектът
започна пилотно в район
„Централен”. До края на
годината в района ще
има  денонощен кол
център, мобилен екип
със специалисти и
доброволци, както и
автомобили, които да
реагират при нужда – за
доставка на стоки от
първа необходимост и
транспорт. Потреби-
телите на новата со-
циална услуга ще бъдат
предимно самотни въз-
растни и труднопод-
вижни хора, които
живеят на територията
на най-големия плов-

дивски район.
Подобен проект вече

е реализиран в малките

населени места около
Пловдив, но за първи
път в областен град

стартира такава услуга.
Община Пловдив е
първата голяма община,

която се ангажира да
приложи модела.

Обособен е кол
център, който ще бъде
на разположение на
гражданите 24 часа в
денонощието. В со-
циалната приемна на
БЧК, в социалните
служби на Община
Пловдив и районните
кметства желаещите да
се включат в про-
грамата, могат да
получат цялата необхо-
дима информация.

Потребителите ще
имат  непрекъсната
връзка с  денонощния
кол център. Сътрудници
ще се обаждат на
потребителите поне два
пъти седмично, за да
следят  тяхното състоя-
ние. По график ще се
закупуват изписаните
лекарства от личния
лекар. Също така ще се

доставят и хранителни
продукти при заявка.
Самотните хора ще
бъдат посещавани от
социални асистенти, а
доброволци ще ги
придружават при
разходка или у дома.
Ще се организират
посещения при личен
лекар, а при нужда и
бърз достъп до лечебно
заведение.

Програмата, която е
уникална за  България,
се реализира съвместно
с  Община Пловдив,
Български червен кръст,
компания „Трафик” и
УМБАЛ „Св. Георги”.
Тестовият период ще
продължи 5 месеца и ще
обхване между 300 и 400
души.

септември 2017 г.

Общината подава ръка на
самотните възрастни пловдивчани

Видео-жестов пре-
вод е най-новата услуга
за граждани на Община
Пловдив. Тя е пред-
назначена за хора с ув-
реден слух, а за оси-
гуряване на доброто ѝ
качество в деловод-
ството на площад
„Стефан Стамболов“
има специален таблет,
чрез който служителите
на администрацията се
свързват с оператор,
който да проведе видео-
разговора.

Гражданите с увред-
ен слух ще имат по-
добър достъп до ус-
лугите и информацията,
която общината пред-
оставя. Вече е поставен
и специален стикер на
гишето, който инфор-
мира за наличието на
услугата  „онлайн жес-

тов превод“.
Видео-же стовият

превод се осъществява
в реално време по-
средством интернет
връзка, а комуника-

цията е тристранна -
между лицензиран
преводач на фондация
„Заслушай се“, слу-
жители на Община
Пловдив и гражданите. 

Нова услуга за граждани 
с увреден слух

Античният театър
има вече своя виртуален
пътеводител. Най-
новото мобилно прило-
жение за Android може
да се използва вместо
гид от всеки турист,
желаещ да посети и
разгледа Античния
театър. Пътеводителят е
създаден по проект за
конкретни обекти с
финансовата подкрепа
на Община Пловдив.
Приложението може да
бъде изтеглено безплат-
но от интернет, а в
близост до Античния
театър има QR код. В
приложението има пет
„заключени“ места,
които, след като бъдат
посетени и видени от
туриста, се отключват.
Има и карта с петте
локации, както и

индикатор, който сиг-
нализира кое от не-
посетените места се

намира най-близо. Така
на практика се получава
и ефект на игра. 

Първият „Виртуален пътеводител
на Античния театър“

400 пеперуди, някои
от които изключително
редки екзепляри, летят
свободно в Прородо-
научния музей и са най-
новата атракция в
експозицията. Специал-

ната зала е единствена в
страната.

В помещението – 11
на 8 метра, с малка
рекичка и езерце с
водопад, условията са
близки до тропичните.

50 вида растения съз-
дават усещането за
джунгла. Инвестицията
за новата зала в музея е
около 70 000 лева.

„Най-хубавият музей
в България“, коментира
заместник-министърът
на културата Амелия
Гешева.

Природонаучния му-
зей вече разполага и с
първия си 3D филм
„Морските чудовища“.
Той струва 18 000 лева и
зрителят сякаш е под
водата сред огромните
хищници.

„Много малко –
около 10 в света, са
филмите, изработени за
подобен тип планета-
риуми и затова снаб-

дяването с тях е по-
трудно и отнема про-
дължителен период“,
обясни директорът  Ог-
нян Тодоров.

„Две оранжерии с
екзотични растения ще
бъдат направени в  в

Дондуковата градина. Те
ще бъдат нещо като
топла връзка с  гради-
ната, която ще бъде
превърната в ботаничес-
ка и ще се стопанисва от
Природонаучния музей”,
обясни кметът  Иван

Тотев.
Изпълнението на

този проект ще струва
около 3 млн. лв. и след
завършването му рено-
вирането на Природо-
научния музей ще
приключи.

Природонаучният музей с ново бижу –
тропическа зала за пеперуди
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6
000 зрители апло-
дираха представ-
ленията от теа-

тралния фестивал „Сце-
на на кръстопът, който
отбеляза своето 21-о
издание . 

200 артисти от 3
държави и от различни
поколения се събраха в
Пловдив за най-големия
театрален форум у нас.
Публиката се срещна с
20 представления на
Голямата и Камерната
сцена в Драмата.

Във финалната вечер
своята 65-годишнина
отпразнува големият
български актьор  Геор-
ги Мамалев с постанов-
ката „Мнимият болен“.
„Служил съм тук.
Помня времето в ДНА.
Тук бе премиерата и на
първия ми филм, разказа
Мамалев и прегърна от
сцената всички зрители,
изправили се на крака,
за да го аплодират.

Директорът на Плов-
дивския драматичен
театър Кръстю Кръстев
и заместник-кметът по
култура  Александър
Държиков закриха 21-
ото издание на „Сцена
на кръстопът“ с
обещание зрителите да
получат още повече
театър догодина.

„Всичко хубаво има
своя край. Пловдив бе
театрална столица на
България тези две
седмици. Благодарим на

публиката, спонсорите и
на чудесните актьори,
които гледахме“, отбе-
ляза Александър Дър-
жиков. Кръстев съобщи,
че тази година „Сцена
на кръстопът“ е от-
личила доц. инж. д-р
Никола Добрев със
специалния приз на
форума за принос към
театралното изкуство.
Отличието беше връ-
чено от кмета Иван
Тотев. 

„Благодаря ви са
щедростта и помощта не
само за „Сцена на
кръстопът“, но и за
много други инициа-
тиви, които под-
крепяте“, отбеляза кме-
тът на Пловдив.

Най-дългогодишният
форум за съвременно
изкуство у нас -
Есенните изложби в
Стария град, по

традиция даде началото
на Есенния салон на
изкуствата в Пловдив.
Юбилейното 50-о
издание мина под името

„Плацебо“ .
„Плацебо е меди-

цински термин, който
обозначава оздрави-
телен процес и в този
смисъл на мен ми е
любопитно да провоки-
рам автори във ви-
зуалните изкуства да
работят по посока
разиграване на роли със
зрител и автор с един
позитивен и
утвърждаващ метод на
работа и послания.
Мисля, че изкуството е
много подходящ начин
за оздравяване в
контекста на съвремието
ни. Плацебо изисква
авторитет, респект“
разкрива идеята си
кураторът Галина Лар-
дева.

Деветима бяха
авторите на тазгодиш-
ните Есенни изложби,
сред които  водещи
имена, както и съвсем
млади автори. Много
различни, творците са
работили една година по
проекта, за да слеят
различните си гледни
точки и художествени
похвати в една обща
тема.

50 пъти  Есенни изложби в Стария град

6000 аплодираха „Сцена на кръстопът“

В традиционния
панаир на занаятите се
включиха 70 български
майстори – занаятчии.
По Главната на Пловдив
бяха представени  и
демонстрирани над
двадесет занаята - мета-
лопластика, дърворезба,
художествена обработка

на дърво, тъкачество,
плъстене, грънчарство,
художествена керамика,
ножарство, стъклопис,
свещолеене, шекер-
джийство,  изработване
на кукли от текстил ,
художествена плетиво,
килимарство, изработ-
ване на художествени

тъкани , кошничарство,
звънчарство, изработ-
ване на народни
музикални инструмен-
ти, изработване на
изделия от кожа. В
панаира се включи и
специалното издание
"Балканска огърлица" за
бижутерия. В нея се

участваха и  двама
майстори от Сърбия и
Македония – специа-
листи в изработване на
накити. 

Включиха се и де-
цата от керамичното
ателие към Комплекса
за социални услуги „Ол-
га Скобелева“.

70 майстори в Панаира на занаятите 

Истински рок ураган
от най-висока степен
отнесе Пловдив, когато
на сцената на Античния
театър стъпи музикал-
ното чудо Девин
Таузънд. С изумителен
3-часов концерт той
направи шоу, което
превърна Пловдив в
център на света. 

„Успявам да правя
това в последните 25
години благодарение на
вас. Вие продължавате
да ми давате толкова
много енергия и ни
позволявате да правим
това, което толкова
много искаме. А то е да
творим нещо красиво и
силно в тази толкова
негативна заобикаляща
ни среда. Факт е, че сте
тук и ни давате тази
сила. За което ви
благодаря безкрайно“,
каза преди първия акорд
Таузънд.

В събитие  за ис-
торията се превърна и
концертът на Marillion в
Пловдив.  Легендите от
Marillion сътвориха
една от най-запомня-
щите се музикални
приказки в новата

история на древния
театър. Стийв Хогарт,
Стийв Родъри,  Пийт
Трюуейъс , Марк Кели и
Иън Моузли показаха
защо са прогресив рок
група №1 в родната си
Великобритания в мо-
мента, защо ги бо-
готворят по целия свят
и защо концертите им
са учебник за стотици
музиканти по света.

Всички сме заедно!
Свалете бариерите и
съборете стените! Сре-
жете телените огради!
Приберете оръжията.
Не се плашете от
видимото, а отворете
широко очи. Търсете
смисъла, оценявайте
стойностното и отся-
вайте истинското,
казаха ни те с песните
си.

Таузънд и Marillion събраха 
света на Античния

Георги Мамалев отбеляза своята 65-та годишнина
на „Сцена на кръстопът“

Девин Таузънд 
в стихията си

Marillion 
в Пловдив



П
ловдив става все
по-забележителна
туристическа де-

стинация и желана среда
за бизнес в сферата на
туризма. Видимо е
увеличен потокът от
чуждестранни туристи,
които се разхождат по
Главната улица, посе-
щават забележителнос-
тите и музеите или се
забавляват в заведе-
нията. Все повече физи-
чески и юридически
лица проявяват интерес
и инвестират в рес-
торантьорството и хоте-
лиерството. Качеството
на предлаганите услуги
в туризма е на високо
ниво и това дава ос-
нование за разпознаване
на Пловдив като привле-
кателна туристическа
дестинация и добра
бизнес среда през по-
следните години. В
резултат на всичко това
както бизнесът , така и
местната власт отчитат
ръст в постъпленията от
туризъм. Приходите за
хотелиерите за периода
януари-август 2017 г. са
с над 6% повече в
сравнение с миналата

година.
Приходите от турис-

тически данък в Община
Пловдив до края на
месец август са над 250
000 лева, което е с 8 %
повече от тези за същия
период на 2016 г.
Постъпленията от съб-
рания данък от реали-
зирани нощувки са 72 %
от общия бюджет на
Годишната програма за
развитие на туризма
през 2017 г.

За осемте месеца на
2017 г. сериозно уве-
личение има и на сред-
ствата, събирани от
такси за категоризиране
на туристическите обек-
ти в град Пловдив.
Техният размер е  с  45 %
повече от събраните за
същия период на 2016 г.

Събраните общо
средства от турис-
тически данък и такси за
категоризиране за пе-
риода януари-август
2017 г. са с ръст 15 %
сравнено с  тези за  2016
г.

Експерти в ОП
„Туризъм” предвиждат
през септември и

октомври на настоящата
календарна година да
има още по-голямо
увеличение на прихо-
дите в Общината от
туризъм, в резултат на
м н о г о б р о й н и т е
културни и събитийни
прояви, които предстои
да се проведат в Града
на тепетата, сред които
Празници на Стария
град,  ІХ-та Междуна-
родна среща по туризъм,
Панаир на занаятите,
Нощ Пловдив и всички
други концерти, спекта-
кли, фестивали от
програмата на Есенния
салон на изкуствата.
които ще привлекат
много български и чуж-
дестранни туристи, как-
то и специалисти в
бранша. Обективна при-
чина за покачване на
събираемостта е също
добрата съвместна
работа между отдел
„Категоризации“ към
ОП „Туризъм“, Плов-
дивски общински
инспекторат и дирекция
„Местни данъци и
такси“.
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Личен интернет про-
фил на всеки читател,
както и дигитализация
на част от ценните
книги са едни от пос-
ледните нововъведения
в работата на Народна
библиотека „Иван Ва-
зов”. 

Със собствения си
профил читателите
могат да заявяват книги
или да презаверяват
такива, да следят датата
на връщане, както и да
получават информация
за най-новите издания.

Дигиталният портал
на библиотеката е
съвместен проект с
Община Пловдив на
стойност 586 778,77

евро, който се
реализира с финан-
совата подкрепа на
Програма БГ08 „Кул-
турно наследство и
съвременни изкуства“
по Финансовия меха-
низъм на Европейското
икономическо про-
странство. Чрез него-
вото изпълнение се
провежда първата ця-
лостна програма за
дигитализация на дви-
жимото и недвижимото
културно-историческо
наследство от фондо-
вете на най-важните
културни институции
на територията на
Община Пловдив:
Народна библиотека

„Иван Вазов“, Регио-
нален исторически
музей, Регионален ет-
нографски музей, Ре-
гионален археологи-
чески музей, Общински
институт „Старинен
Пловдив“ и Градска
художествена галерия.

До момента библио-
тека „Иван Вазов“ е
успяла да дигитализира
над 50 000 единици, за
които е осигурен и
онлайн достъп. В това
число са всички броеве
на 61 периодични пе-
чатни издания, излиза-
ли преди 1944 г.
Интересна е и колекци-
ята от картографски и
графични издания,
както 95 монументални
произведения на плов-
дивски автори. Дигита-
лизирани са и ръко-
писи, както и старо-
печатна книжнина от
края на 19 век.

Високи технологии 
в НБ „Иван Вазов“

Парите от туризъм  все повече

Завод за самолетни
части в индустриалната
зона на Пловдив започна
да изгражда френската
компания „Латекоер“.
Предвижда се производ-
ството да започне през
2019 година.

Инвестицията е в
размер на 11 милиона
евро, а за първите 18
месеца ще бъдат
разкрити 200 нови ра-
ботни места.

„Пловдив се пре-
върна в една от го-
рещите точки на
инвестиционния климат
на България. Днес вече
говорим за произ-
водство, което пряко е
свързано с авиоиндус-
трията, което е ново за
региона и е високо-
технологично“, отбеляза
кметът Иван Тотев при
първата копка на завода.

На площ от 5000

кв.м. до Радиново ще се
произвеждат авиацион-
ни възли, елементи,
предназначени за врати,
панели за пилотни
кабини и електрораз-
пределителни шкафове
за електронната система
за самолети „Еърбъс“
320 и 330. Те ще се
правят по най-нови
технологии, отговарящи
на най-високи стандарти
за качество.

„Един от основните
приоритети на Мини-
стерството на икономи-
ката и правителството е
насърчаването на инвес-
тициите, а днес говорим
за инвестиция от 11
милиона евро и раз-
криване на първо време
на 200 работни места“,
заяви заместник-
министърът на иконо-
миката Лъчезар Борисов
и добави, че друг
приоритет е насърча-
ване на иновациите и
високотехнологичните
производства, а произ-
водството на „Латекоер“
е точно такова произ-
водство.

И завод за самолетни 
части край Пловдив

Границите на Цар-
Симеоновата градина са
вече ясни и процедурите
за реконструкцията на
площад „Централен“
могат да стартират. Об-
щината получи офи-
циално писмо от Ми-
нистерството на кул-
турата и то дава зелена
светлина на проекта.
Той ще бъде разделен на
4 подобекта – архео-
логията, подходите към
подлеза на „Тримон-
циум“, зоната от северна
страна на Пощата до
булеварда и зоната

между разкопките и
сградата на Пощата.

Самата археология

пък ще се реализира на
отделен подетап и по
нея, ще се работи и през

2019 година – като вид
атракция, когато Плов-
див ще е столица на

културата.
Има идея пешеход-

ното пространство да се
разшири за сметка на
паркинга на „Тримон-
циум“, а от северната
страна на пощата да се
обособи търговска зона
с питейни заведения с
изглед към Одеона. 

„Нямаме изисквания
за настилката, само да е
от естествен материал и
да е съобразена със
зоната в която попада“,
поясни кметът на Плов-
див инж. Иван Тотев. 

Министерството на
културата даде зелена
светлина и за събаряне
галерията на Дружес-
твото на пловдивските
художници, след като се
уточнява, че сградата не
е паметник на културата.
Инвестицията за строеж
на нова сграда на
галерията е за 3,5
милиона лева.

Новата сграда също
ще е метална конс-
трукция. През зимата ще
се работи по проектите,
за да се строи след-
ващото лято.

Зелена светлина за площада – нов за 2019-а



„Р
адвам се, че в
региона на
Пловдив мо-

жем да говорим за
индустрия 4.0, за това
как всичко, което се
изгражда в годините, е
свързано, от една стра-
на, в индустрията, от
друга страна, в про-
изводството, от трета
страна, в бъдещите
планове“, заяви кметът
на Пловдив. Иван Тотев
на  бизнес форума
“ИНДУСТРИЯ 4.0: Как
да влезнем в скоростна-
та лента към следваща-
та индустриална рево-
люция”. Той се проведе
в града за четвърти път
и събра лектори от цял
свят, сред които пред-
ставители на  Светов-
ната банка и „Гугъл“.

„Пловдив е инду-
стриалното сърце на
България. Регионът е
по-конкурентноспосо-
бен и расте с най-бързо
развиващите се регио-
ни в Югоизточна Ев-
ропа”, каза още Тотев и
даде пример с първата
копка на строителство
на завод за самолетни

части на френската
компания „Латекоер“.

Иван Тотев подчерта
как се променя про-
филът на инвеститори-
те, на предприятията и
как влизат нови инду-
стрии, как през послед-
ните години в Пловдив
се говори за дуално
обучение и инвестиции
в образованието.

„Недостатъкът, че
България е малка стра-
на, може да бъде пре-
върнат в предимство.
Тук е нашият шанс, но
трябва да бъдем по-
бързи, по-гъвкави и по-
умни“, заяви вицепре-
миерът Томислав Дон-
чев, който обясни къде
се намира България на
индустриалната карта.
„През 2016 година про-
изводителността на
труда у нас се увелича-
ва с 2,6% годишно в
реално изражение. Ако
обаче има предприятия,
чиято конкурентноспо-
собност зависи само и
единствено от ниските
работни заплати, то за
тях предстоят тежки
дни“, заяви още Дон-

чев.
За българите звучат

леко подозрително фра-
зите, че страната ни е
индустриална сила.
Статистиката обаче со-
чи точно това. При сре-
ден дял на индустриал-
ното производство от
близо 28% от брутния
вътрешен продукт,
България има по-висо-
ки показатели дори от
средноевропейския и
дори от средната све-
товна величина. Срав-
нено със съседите –
Гърция има 15,8 %,
Румъния има 32% ,
Франция – 19,4%, изре-
ди вицепремиерът.
Според статистиката
промишленото про-
изводство у нас има
ръст с 4,3% на годишна
база към юли т.г., а
ръстът на преработва-
щата промишленост е с
над 6,3% и в същото
време имаме спад на
добивната промишле-
ност“, разкри Дончев

„Защо България има
една от най-бързите
интернет връзки. За-
щото изграждането на
инфраструктурата за-

почна сравнително къс-
но. Тук е нашият шанс.
Ние сме относително
малки, но трябва да сме
бързи, умни и по-амби-
циозни. Наред с
достъпа до финансира-
не, доброто образова-
ние, административни-
те услуги, трябва и
оптимизъм у бизнеса”,
заяви още вицепреми-
ерът Томислав Дончев.

„Необходимо е обра-
зованието да се добли-
жи до нуждите на паза-
ра на труда и преквали-
фикацията на кадрите.
Индустриалният модел
на Пловдив се случи и
благодарение на уси-
лията на бизнеса“,
обобщи Дончев. 

Едва 11% от българ-
ските малки и средни
предприятия въвеждат
иновации в производ-
ствата си. За сравнение
40% от бизнеса в
държави, като Герм-
ания, Швейцария или
Холандия, инвестира в
новости. Това съобщи
директорът отдел
„Иновативни политики
за растеж” в Европейс-

ката комисия Марк
Никлас.

„Изкуственият инте-
лект променя начина,
по който работим и по
който произвеждаме и
неизменно ще промени
начина, по който живе-
ем. Това означава нама-
ляване на разходите и
подобряване на ефек-
тивността, по-голяма
скорост и мащаби, по-
умни продукти и услу-
ги“, заяви Гунар Мюнт
,директор на отдел
„Иновации и конку-
р е н т н о с п о с о б н о с т ”
към Европейската ин-
вестиционна банка.  

Огнян Златев, ръко-
водител на Предста-
вителството на Евро-
пейската комисия в
България обясни, че
развитието на единен
пазар е сред приорите-
тите на ЕК. „Това е
потенциал, който ще
доведе до увеличаване
на заетостта, предвид
на факта, че Европа ще
успее да достигне свои-
те конкуренти, от които
изостава и ще се подо-

бри качеството на
живот на гражданите
чрез използването на
новите технологии“.

„Индустрия 4.0 не е
бъдещето утре, а бъде-
щето, в което живеем
сега, днес. Предизвика-
телството, пред което
сме изправени, е , че
развитието на техноло-
гията, става изключи-
телно бързо. Това ще
доведе до неизбежния
резултат, работните
места на хората да
бъдат заместени от
роботи. И това не може
да бъде спряно, споде-
ли пред участниците
във форума Аруп
Банерджи, регионален
директор за Европей-
ския съюз, Група на
Световната банка.

Красимир Петков,
основател на „Милара“,
коментира, че „Плов-
див предлага прекрасна
обстановка за бизнес и
предлага условия за
компаниите, които да
се развиват, а един
начините е връщане на
роботиката”.
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Световната банка и „Гугъл“ 
на форум в Пловдив
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Изграждането на
голям общински пар-
кинг започна в район
“Северен”. Кметът на
района Ральо Ралев даде
старт на строително-
ремонтните дейности.
Паркингът се намира на
ул.“Полковник Сава
Муткуров” № 65,67,69,
с обща площ  около 2
дка.

Новото съоръжение
ще включва около 50
паркоместа, от които
три ще бъдат за хора с
увреждания. Ще бъде
изграден тротоар с площ
от 50 кв.м. и възстанове-
на баскетболната пло-
щадка. За цялостното
изграждане на паркинга
район „Северен“ ще
плати около 100 000 лв.

Ремонтните дейности

ще представляват
цялостна реконструкция
на терена, включваща
изкопни дейности,
направата на отводнител-
на канализация, полагане

на основа от трошен
камък и хоризонтална
маркировка.

Завърши ремонтът на
тротоара на ул."Колю
Фичето. От началото на

2017 г. в район "Северен"
са подновени над  3200
квадратни метра тротоар-
ни настилки с нови виб-
ропресовани плочи и
бордюри.

След дълги години
отлагане и поредица от
жалби от страна на граж-
дани, район „Централен"
и ВиК започват ремонт на
канализацията на ул.
„Трапезица".

В рамките на ремонта
ще бъдат положени нови
тръби за канализация,
което дава решение на
дългогодишен проблем за
жителите в района.
Нефункциониращата ка-

нализация е резултат от
деформация на бетонови-
те тръби за оттичане на
обратните води. Те не са
подменяни над 40 год.,
което в комбинация с раз-
растването на кореновата
система на дърветата на
ул. „Трапезица" е довело
до проблеми, които не би
трябвало да са част от
живота на гражданите на
Пловдив през 21 век.

След срещи с
жителите и огледи от
страна на експертите
сме щастливи, че можем
да започне работа по
този проект“, сподели
районният кмет Георги
Стаменов.

Кметът на „Тракия"
Костадин Димитров
инспектира част от
новите тротоари, изгра-
дени през този строите-
лен сезон. Обновена
вече е и инфраструкту-
рата пред блок 72, къде-
то пред всички входове
са изградени 530 кв.
метра тротоари, монти-
рани са и нови пейки. В
момента е в ход рекон-
струкцията пред блок
73.

Тротоарите са бето-
нови и при строител-
ството им отново са
взети предвид желания-
та на жителите. Кметът
на „Тракия" Костадин
Димитров припомни,
че вече е утвърдена

практика преди старта
на ремонтни и строи-
телни дейности пред
блоковете да се провеж-
дат срещи с граждани-
те, за да се чуе и тяхно-
то мнението.

Изпълнението на
капиталовата програма
за 2017 г. в район
„Тракия" започна още в
началото на месец март.
До този момент са
изградени много нови
тротоари и паркоместа,
преасфалтирани са
улици, сред които
„Светослав Тертер",
„Йоан Кукузел",
„Българка", пътят пред
Комплекса за социални
услуги „Свети Георги" .

Тротоари и паркоместа
в „Тракия“

В „Централен“ дойде ред 
и на ул. „Трапезица“

По повод Европей-
ската седмица на
мобилността 2017
кметът на район
„Източен" Николай
Чунчуков заведе учени-
ци от V г клас на
Основно училище
„Васил Левски" в
Центъра за градска
мобилност. Той лично
се включи със специа-
листите от Центъра в
беседата с децата за
това, защо е необходимо
да се следи и регулира
трафика в Пловдив и да
има наблюдение на
възловите кръстовища.
Учениците веднага раз-
познаха улици, кръсто-
вища и задаваха без-
брой въпроси.

В импровизираната
викторина с въпроси за

безопасното поведение
и мобилната среда, про-
ведена от Антония
Данаилова - главен
експерт в общинската

дирекция „Екология и
управление на отпадъ-
ците" и Стефка
Симеонова – главен
експерт „Образование"

в районната админист-
рация, учениците
показаха завидни
познания и получиха
награди.

Ученици от „Източен“ регулират градския трафик

Нов голям паркинг в „Северен“

Донка Тамбукова е
големият победител в
конкурса на район
„Западен” за най-добра
снимка на тема
„Велосипедът – 200 го-
дини история, традиция
и съвремие”.Тя получи
наградата си – нов  вело-

сипед, от кмета на рай-
она Димитър Колев. 

Снимките бяха раз-
гледани и оценени от
петчленно жури. Кон-
курсът бе част от съби-
тията в района по повод
на Седмицата на мобил-
ността.

Колело в „Западен“ 
за най-добра снимка

На площ от 2 декара
в  „Южен“  Иван Тотев и
райкметът Борислав
Инчев откриха най-голя-

мата детска площадка в
района. Тя се намира на
кръстовището на улици-
те „Стефан Стамболов“

и „Георги Кирков“.
Освен съоръженията

за игра  са монтирани и
30 пейки. Обособени са

и пет паркоместа.
Инвестицията е 99 000
лева.

На запуснатия терен,
потънал в бурени  и
боклуци, с опасни и
стари уреди за игра
работата е започнала
преди два месеца. 

На изцяло реновира-
ния обект е направена
допълнителна ограда на
самата площадка, поста-
вено е ново осветление,
изградени са тротоари.
Предстои да се изгради
чешма и да се простран-
ството да се озелени.

До края на годината
ще бъде изградена още
една детска площадка –
на ул. „Лазарска“ в
Коматево, съобши Бо-
рислав Инчев.

„Южен“ откри най-голямата си детска площадка
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- В богатата Ви
визитка има второ
място на олимпиадата
в Сеул. Какво се случи
там?

- Заминах за Южна
Корея с болки в левия
лакът. След всеки мач
налагахме болното място
с лед. Тогава обезбо-
ляващите инжекции вли-
заха в списъка на
забранените препарати и
нямаше как да се
използват. Болките ста-
ваха  непоносими, ръката
ми започна да изтръпва.
Така че на финала срещу
един американец, мисля,
че се казваше Флетчър,
играх с една ръка. И сега
като си спомня този мач
много се ядосвам. Защото
нямаше да имам никакви
проблеми да спечеля
златния медал. Ама
никакви!След олимпиа-
дата ме оперираха, като
лекарите казаха, че съм
имал тумор.Хубаво е, че
всичко приключи много
добре.

- Кога се качихте на
ринга за първи път?

- За спорт като бокса
това стана много късно,
на 16 години. Бях ученик
в автотранспортното, ко-
гато един ден в школото
дойде Йордан Кълвачев,
който търсеше момчета
за бокса в "Локомотив".
Харесахме се и започнах.

- По ваше време
боксът в Пловдив
диктуваше модата у
нас. И в "Локомотив", и
в "Ботев" вреше и
кипеше от национали.
Сега боксьорите под
тепетата се броят на
пръсти.

- За съжаление нивото
не само в Пловдив, а и в
България рязко падна. И
причините не са само в
липсата на пари, макар че
без тях трудно се
постигат големи резул-
тати. Но виждам, че и в

други български спортове
има финансови проб-
леми, но хората печелят
медали от най-високи
първенства. При нас
голямата трагедия е, че се
навъдиха много разбира-
чи, които не са наясно с
бокса, но явно умеят да
пробиват и най-лошото -
да пречат. Имаме много
талантливи състезатели,
но тези "специалисти"  ги
спират да вървят нагоре.

- Вие бяхте треньор
в мъжкия и женския
национален отбор.
Защо хвърлихте кър-
пата?

- За мъжкия отбор
имах лична покана от
старши треньора от Куба
Жоел Арате. Той беше
заявил, че иска да работи
само с мен. Но след
няколко месеца разбрах,
че с някои от шефовете
във федерацията, онези,
които ги наричам раз-
бирачи, не мога да работя
и си тръгнах.

- Вие направихте
сериозна кариера в Гер-
мания. Защо се вър-
нахте в България?

- В Германия бях 4
години. Играх в 3 клуба -
"Хале", "Зинген" и
"Ален". Носеха ме на
ръце и изпълняваха всяко
мое желание. Дори ми се
сърдеха, защото аз не съм
капризен и понякога си
мислеха, че съм недо-
волен от условията там. А
аз нямах думи да им
благодаря за отноше-
нието към мен и
семейството ми. Една
година бях и треньор на
елитния клуб "Хам".
Понякога се хващам, че
тъгувам за Германия, но,
от друга страна, съм
убеден, че правилно
постъпих, като се върнах.

- Имали сте
предложения да играете
за други страни? 

- Така е. Най-
настоятелни бяха от Ита-
лия и Турция. Но подобно
нещо не бих направил
никога.

- Не се пробвахте и в
професионалния бокс?

Аз имам свои
разбирания за бокса и не
мога да им изневеря.
Привърженик съм на
фехтовалния стил в моя
спорт и дори не мога да
гледам, когато се бият на
ринга. Затова мой кумир
винаги ще остане Мо-
хамед Али.

- Кога се роди идеята
за собствен боксов клуб?

- Още като състезател

съм мечтал да имам
собствен  клуб. След като
приключих с кариерата
си на ринга, правех опити
да направя такъв клуб, но
поради различни причи-
ни това не се случваше.
Но за сметка на това сега
съм най-щастливият чо-
век на света.

- Има ли интерес към
вашия клуб?

- Аз самият се
изненадах, когато от-
крихме залата, защото не
очаквах такъв интерес.
Редовно е пълна с лю-
бители на юмручното
изкуство.

- Какви са хората,
които идват да тре-
нират?

- Искам да уточня, че
тук не става въпрос за
професионален бокс. В
залата влизат хора на
различна възраст - ле-
кари, юристи, инженери,
бизнесмени, които се
възстановяват физически
и психически след
тежкия работен ден.

- А разрешено ли е да
идват деца?

- Много родители
водят децата си и
търпеливо изчакват края
на тренировките. Трябва
да кажа, че никого не
връщам, защото
истинският бокс е много
полезен за здравето.

- Вие се подвизавате
като треньор и в
таекуондото. Има ли
връзка между каратето
и бокса?

- Има, разбира се. С
вицепрезидента на тае-
куондото Костадин Ди-
митров смесме много
добри приятели и веднага
се съгласих да помагам в
подготовката на неговите
състезатели. Аз работя с
тях за техника при
използването на ръцете,
което е много важно в
този спорт. 

Не обичам професионалния бокс,

ЛИЦАТА НА ПЛОВДИВ

Александър Христов:

защото мразя побоищата

На боксовия ринг в
Сеул се случва най-
големия цирк в ис-
торията на олим-
пийските игри. Тогава
корейската държава
определя фантастична-

та за онова време
премия от 100 000
долара за златен медал.
По ирония на жребия
Сашо Христов трябва
да играе с боксьор на
домакините. Кореецът

лети на ринга,
размахвайки ръце
срещу пловдивчанина,
който хладнокръвно
избягва нападенията на
съперника и го
контрира с точни удари.
След мача Сашо
Христов е обявен за
победител с 5:0 гласа. И
тогава настава чудото.
На ринга нахлува
целият треньорски щаб
на корееца, а той сяда в
средата на ринга,
където престоява 64
минути. "Такова чудо
не съм очаквал не само
да видя, но и да съм
причина да се случи.
Късно вечерта
специална комисия
изгледа подробно целия
мач и резултатът остана
непроменен", комен-
тира с усмивка плов-
дивската боксовата
легенда. 

Сашо попада в боксов цирк в Сеул
В началото на юли

олимпийският вице-
шампион от Сеул 88 и
световен и европейски
шампион Александър
Христов откри модер-
на боксова зала. Тя се
намира в район
„Тракия“ и там трени-
рат децата от неговия
боксов клуб „Сашо
Христов“. 

Съоръжението е
уютно, просторно, раз-
полага с ринг, няколко
боксови круши и две
съблекални. При от-
криването пред прия-
тели Христов сподели,
че е направил залата за
по-малко от две годи-
ни. „Исках да направя
нещо голямо и се рад-
вам, че успях“, заяви
той. 

Нова зала приюти децата от боксовия клуб

Александър Христов на олимпиадата в Сеул

На откриването на спортната зала с кмета 
на „Тракия“ Костадин Димитров

Александър Христов е един
от най-великите български
боксьори. По време на своята
бляскава кариера в любимата си
категория 54 кг  пловдивчанинът
печели световната титла през
1993 година в Тампере, има
златен медал от първенството
на Стария континент (1986 в
Торино), носител е на

световната купа в Банког (1994)
и европейската купа (1985 в
Санкт Петербург). На
олимпийските игри в Сеул през
1988 година спечелва сребърен
медал. В България винаги е играл
за пловдивския "Локомотив".
Завършил е НСА. Сега има
собствен клуб по бокс "Сашо
Христов".

Сашо помага и на състезатели по таекуондо
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Няма никакво съм-
нение, че борбата
е най-българският

спорт. Това са железните
факти на историята. А
там пише, че първото
златно олимпийско
отличие за България е
извоювано от леген-
дарния Никола Станчев
на игрите в Мелбърн
през 1956 година, а
спечелените златни,
сребърни и бронзови
медали от европейски и
световни първенства и
от олимпийски игри
надхвърлят умопо-
мрачителната цифра
1200.

„Сега нещата в
световната борба е
съвсем различни. Не че
българите са станали
по-слаби. Просто гео-
графията на нашия
спорт се разшири
страшно много и вече не
може да се говори за
абсолютни лидери или
за абсолютни аутсай-
дери. Освен това в
нашия спорт влязоха
държави с огромни

финансови възмож-
ности, което не можеше
да не окаже влияние
върху борбата като цяло.
Така както е и в другите
спорове“, откровен е
президентът на
Спортния клуб по борба
"Локомотив" Иван
Костадинов-Ванцата.

В цялото това
пренареждане пловдив-
чани имат сериозен
принос в развитието на
българската борба.
Списъкът на имената на
всички бивши и настоя-
щи локомотивци, донес-
ли за авторитета на
клуба, е много дълъг и
затова ще посочим
онези, които продъл-
жават да радват с ус-
пехите. Разбира се, не
може да подминем
довчерашните състеза-
тели на "Локомотив",
които сега се борят за
други клубове. 

“При нас няма
спортен тероризъм и
дори не правим опити да
спираме трансферите на
нашите състезатели.

Така например бронзо-
вите медалисти от евро-
пейски първенства и
участници на олимпиа-
дата в Рио де Жанейро
Митко Кумчев и
Николай Байряков (5-о
място на игрите)
преминаха в "Асеновец"
и пернишкия "Миньор",

но те не се притесняват
да говорят на висок глас,
че на "Локомотив"
дължат всичко в
борбата. Въпреки, че
някои състезатели на-
пускат отбора  "Локо-
мотив" остава сред най-
добрите клубове в
България. И не случайно

всяка година в различ-
ните национални съста-
ви задължително има
представители на плов-
дивчани. Така например
в генералното комплек-
сно класиране "Локо-
мотив" е на трето място
в България. И това се
дължи на опитните Иван
Деливерски, Георги
Средков, Мирослав
Гешев и на младата
сила, която напира да
превземе мъжката
борба“, обяснява успе-
хите Иван Костадинов.

Клубният началник
говори с ентусиазъм за
младите състезатели. И
има пълно основание
затова. Сред тези, които
стъпват здраво на
мъжкия тепих са
европейският шампион
за юноши през 2010 г.
Илиян Газепов, Ерджеп
Ибрям е 2-ри на
юношеското първенство
в Европа през 2008,
Йото Христов - 2-ри на
световното за юноши в
Бразилия - 2015 и 3-ти
на европейското в

Турция същата година. 
Безспорно голямата

гордост на Иван
Костадинов е трени-
ровъчната база на клуба
в спортното училище.
Там са монтирани 2
тепиха с олимпийски
размери, има специален
кът за тренировки с
различни специални
уреди, както е при
националите. Залата
зимно време е отоплена,
а лете е прохладна. 

„Подобна модерна
зала за тренировки няма в
България”, категоричен
е Костадинов. Той не
крие благодарностите
си към министерството
на спорта и най-вече на
пловдивската община
за помощта при
оборудването на
залата. Костадинов не
крие задоволството си
и от работата на
треньорите Георги
Петков, Даниел Си-
меонов, Александър
Грибко и Йозкан
Рашид.
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Интересът към бор-
бата в Пловдив расте с
всяка изминала година.
В Спортното училище
местата бързо се
попълват и ръко-
водството на "Локомо-
тив" прави всичко
възможно да не връща
желаещите да тренират
борба. Една от формите
е да организира
подготвителна група а
деца от 1-и до 4-ти клас,
които тренират 3 пъти в
седмицата от 19 часа.
Задължителното усло-
вие е да бъдат съ-
провождани от роди-
телите си. Един от най-
запалените родители е
кметът на район
"Северен" Ральо Ралев.
"Лош спорт няма. Това
се отнася и за борбата,
която учи децата на
дисциплина и смелост.
Аз съм много доволен,
че синът ми се запали
по борбата“. Не е тайна,
че Ральо Ралев също
тренира борба в отбора

на ветераните.
За интереса към

пловдивската борба има
още един любопитен
факт. Треньорът Алек-
сандър Грибко е
украинец, който е
завършил НСА в София.
С голям ентусиазъм

приема предложението
да работи в
"Локомотив" и няма
никакви намерения да
се връща в Украйна.
Грибко е категоричен,
че е попаднал на пра-
вилното място и е
щастлив с работата си.

Интересът към
пловдивската борба расте

В борцовите среди
Ванцата е известен като
един от най-авто-
ритетните съдии. Той е
международен арбитър
първа категория. „Гово-
рят за мен, че съм
безкомпромисен на
тепиха. Това е така,
защото съм бил дълги
години състезател и
треньор и знам какво
означава съдийската
брадва. Дори не мога да
си помисля, че ще
“отрежа главата” на
някое момче и после ще
видя сълзи в очите му.
Ами какво ще кажа на
ощетения треньор. Ня-
ма да крия, че съм
допускал грешки, но
нито една от тях не е
била целенасочена.Това
го знаят и състезателите
и са спокойни по време
на схватките. На нашите
състезатели преди всяка
схватка говоря, че
трябва да се съсредо-
точват върху състеза-
нието и да не обръщат
внимание на съдийс-
ките грешки“, споделя
международният съдия
Иван Костадинов-Ван-
цата.

Ванцата е сред 
най-авторитетните съдии

Борбата в „Локомотив“ има най-модерната
тренировъчна база в България

Йото Христов (първият отляво на почетната
стълбичка) е втори на световното първенство за

юноши в Бразилия през 2015 година

Иван Костадинов – Ванцата всява респект 
на тепиха като международен арбитър

Ральо Ралев тренира усърдно при ветераните,а
неговият син върви по бащините стъпки


