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Наплив на
чужденци към

Пловдив – 
с 15 процента

повече
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Обичам да
съм у дома,

Пловдив е все
по-красив

8
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С
античните мозайки
Пловдив ще канди-
датства за Списъка с

културното наследство на
ЮНЕСКО. Това е голямо-
то събитие в живота на
града, което предстои и ще
бъде украшението към
Европейска столица на
културата.

Пловдив ще се предста-
ви пред света не само с
откритията на
Епископската раннохри-
стиянска базилика, но и с
прекрасните мозайки на
Малката базилика и мозай-
ките в къща „Ейрене“ в
Археологическия подлез. 

Първата презентация е
на 14-ти ноември в Париж
с участието на кмета Иван
Тотев, а на 20-ти ноември

във френската столица ще
бъде открита тематична
изложба, на която ще при-
състват археологът Жени
Танкова и художникът-
реставратор Елена
Кантарева.  

„Правим каквото тряб-
ва, за да има Пловдив
първия обект в Списъка на
ЮНЕСКО. Съвместната
инвестиция на фондация
„Америка за България“ и
общината е огромна. В
начинанието имаме и под-
крепата на българското
правителство.  Оптимисти
сме и се надяваме, че ще
пожънем успех“, коменти-
ра кметът Иван Тотев.

На международния
симпозиум „Консервация

и реставрация на мозайки"
тази година в Пловдив най-
големите спецове  в бран-
ша дадоха висока оценка
на мозайките в града зара-
ди историята, която носят.

„Имате невероятно кул-
турно наследство и трябва
да сте много горди", каза
тогава Гайл де Гишен,
почетен президент на
Международния комитет
за консервация на мозайки.

Богатството на
Пловдив ще бъде предста-
вено и от Общинско пред-
приятие „Туризъм"  на най-
голямото международно
туристическо изложение в
света – WTM,  в Лондон,
което се провежда между

6-8 ноември.
Посетителите на пре-

стижното лондонско изло-
жение ще се запознаят с
квартала на творческите
индустрии „Капана",
Улицата на занаятите,
къща „Клианти“, Приро-
донаучния музей, Мал-
катата базилика, Голямата
раннохристиянска епи-
скопска базилика, археоло-
гическия комплекс „Небет
тепе“, Античния форумен
комплекс, Пеещите фонта-
ни, парк „Отдих и култу-
ра", Гребната база, стоти-
ците събития от културния
календар на града, велоа-
леите и спортните площад-
ки. 

60 деца получиха Свето Кръщение в църквата „Света Великомъченица Марина“ в Пловдив. Събитието се проведе под патро-
нажа на кмета Иван Тотев и е част от националното кръщене, с което приключва кампанията на Движение национална кауза
„Направи го за България“ в подкрепа на двойки с репродуктивни проблеми.

„През годините Община Пловдив подкрепя различни каузи, които имат за цел насърчаване на раждаемостта. Преди две годи-
ни приехме стратегия за подпомагане на младите семейства особено тези с тризнаци, тъй като през последните години имаме
няколко такива случаи“, заяви  Иван Тотев. Той припомни, че подкрепата за семействата с тризнаци се изразява в едно-
кратната парична помощ от 5000 лева, общинско жилище и социален асистент на заплата от общинския бюджет до
навършването на 2-годишна възраст на децата.

Богатството на Пловдив
влиза в ЮНЕСКО

Здравейте!

Започваме активна работа по
най-голямото залесяване в най-
новата история на Пловдив.
Плановете на общината са на
площ от 655 декара в следващите
години да бъдат засадени дърве-
та, а пловдивчани да получат още едно пре-
възходно място за разходки и отдих.
Многократно сме заявявали намерение да
разширяваме зелената система.  През годи-
ните полагаме големи усилия в тази
насока,продължаваме и с тази запустяла
територия .

Правим още една крачка към подобряване
сигурността на пловдивчани и гостите на

града. Камери покриват 150 точки, като
броят им ще стигне 400. От обновения опе-
ративен център на ОП „Общинска охрана“
се наблюдават централната част, пешеход-
ните зони, Старият град, Гребната база,
Пеещите фонтани.

Още един археологически обект ще бъде
разкрит в целия си блясък и ще стане част от
туристическите маршрути в Пловдив  –
Източната порта. Общината получи от МС
правото да управлява този обект и вече
започнаха разкопките. През следващите
месеци трябва да излезе на светло най-ценна-
та част от комплекса -колоните. Предстои
изграждането на нов информационен център
с тераса към Портата. 

Община Пловдив продължава да полага
усилия за увеличаване на пешеходните зони и
за това градът ни да стане още по-привет-
лив и красив. 

Инж. Иван Тотев
Кмет на Пловдив

Цвети Пиронкова:
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Иновациите в учи-
лище и дигитал-
ните технологии

ще формират кода на
нашето бъдеще. Това
заяви министърът на об-
разованието и науката
Красимир Вълчев пред
участниците в майстор-
ския клас „Класната
стая на 21 век – умения,
иновации, технологии“.
200 учители, директори
и образователни ек-
сперти от цялата страна
се събраха за обмяна на
добри практики. Съби-
тието бе организирано
от фондация „Световен
образователен форум
България”, Община
Пловдив и ПУ „Паисий
Хилендарски”.

В рамките на презен-

тацията си зам.-кметът
по образованието Сте-
фан Стоянов представи
основните политики в
работата на община
Пловдив за изминалите
шест години – диги-
тализация на учебния
процес, техническа по-
мощ и иновативни учи-
лища.“Тези три програ-
ми интегрирано работят
за подобряване на об-
разованието и осъвре-
меняването на образова-
телната система с пре-
квалификация на учите-
лите, със спецализирано
оборудване на кабине-
тите. Изключително ус-
пешна е програмата ни
за Монтесори педаго-
гиката в предучилищ-
ното образование. Има-

ме вече 80 обучени пе-
дагози и 20 групи, в
които се работи по сис-
темата“, каза Стефан
Стоянов.

Министърът изтъкна
още, че иновативните
проекти, които тръгват в
184 училища, ще бъдат
насърчавани, но и
оценявани предпазливо.
„Нямаме гаранция, че
всички иновации ще са
полезни, но това е пътят.
Системата на образо-
ванието е консервативна
и ние трябва да под-
хождаме предпазливо
към всяка иновация, но
в същото време дина-
мичното развитие ни
налага постоянно да се
развиваме”, каза Въл-
чев.

октомври 2017 г.

Пловдив посрещна 200 експерти
на образователен форум

Очила за виртуална
реалност вече са част от
обучението в Матема-
тическата гимназия. Учи-
лището е закупило 33
броя по общинската про-
грама за модернизация и
дигитализация на учеб-
ния процес. Ако, нап-
ример, учениците изуча-
ват античните градове, те
могат да се разходят в тях
и да станат част от
обстановката.  Слагайки
очилата, на екрана се
възпроизвежда желаното
виртуално изображение,
което „лъже“ мозъка дос-
та успешно, че ние сме
там в тази измислена
реалност. Свободата да се
обърнеш и да видиш какво
има във виртуалната
реалност е това, което
прави изживяването ис-
тинско и вълнуващо.

Директорът на гимна-
зията Ивайло Стариб-
ратов припомни, че ми-
налата година училището
е реализирало проекта
„Да направим достъпно
културно-историческото
наследство”, подкрепен
от ЮНЕСКО по повод
60-годишнината от
присъединяването на
България. По него са
дигитализирани истори-
чески забележителности
на Пловдив, сред които
Малката базилика, като

целта е младите хора да
бъдат въвлечени в исто-
рията и културното нас-
ледство на Тракия. Уче-
ниците са разработили
историческа 3D игра
„Пловдив НАЙ- Играй и
опознай!“ Играещият
получава въпрос на ек-
рана на компютъра, след
което започва да търси
скрити артефакти за
съответната забележи-
телност.

3D мултимедия и 3D
принтер също вече са
част от обучението на
учениците от Матема-
тическата гимназия. На
принтера е изработен 3D

модел на герб на Плов-
див, който бе подарен на
кмета Иван Тотев. 

Гербът във вид на
пъзел е направен от
полимери от захарна
тръстика, които са
биоразградими. Учи-
лището работи и по
проект за зелена енергия,
по който в момента уче-
ници са на обмяна на
опит в Чехия.

Кметът Иван Тотев
посочи, че инвестициите
в иновативни технологии
в пловдивските училища
до края на годината ще
достигнат 400 хиляди
лева. 

Очила за виртуална 
реалност в МГ по общинската

програма за модернизация 

Над 3000 ученици от
шест пловдивски учи-
лища участват всяка
седмица в сутрешните
спортни занимания,
включени в новата
инициатива по Прог-
рама „Пловдив за
младите“. Преди нача-
лото на редовните за-
нятия децата се зареж-
дат за час с физически
упражнения, които оба-
че им показват не
учителите по физи-
ческо, а изявени
пловдивски треньори.
Всички се включват с
желание, а не с досада,
показват наблюденията
от проведените близо
50 спортни междучасия
от началото на учебната
година. Два пъти
седмично учениците
участват в тренировки
по аеробика, зумба,
бокс, карате, таекоун
до, футбол, волейбол,
да дао, тенис, джудо,
художествена гимнас-
тика и различни видове
танци, водени от хо-
реографите на Плов-
дивЪ, The center, Dance
to the max и други
студиа и клубове. Деца-
та се запознават и с
различните йога техни-
ки за дишане и релакс,
за освобождаване от
стреса и психическото
натоварване.

В проекта участват,
както деца от ОУ “Ек-
зарх Антим I” – учи-
лище, което все още
няма закрит физкул-
турен салон, така и
ученици от СУ “Чер-
норизец Храбър” –
учебното заведение с
най-добрата спортна

база в града.  До края на
месец ноември ще се
проведат над 100
спортни междучасия.

В Световния ден за
борба със затлъстява-
нето  зам.-министърът
на спорта Ваня Колева
и кметът Иван Тотев

тренираха с учениците
от СУ „Св. Седмочис-
леници”

Проектът се реа-
лизира от Община
Пловдив, Фондация
“Заедно”, район “Тра-
кия” и Пловдивския
културен институт.

3000 деца се зареждат 
в спортно междучасие

Стратегията за раз-
витие на образованието
в Община Пловдив за

периода 2017-2022 го-
дина е номинирана в
категория „Обучения“

на конкурса „Новатори в
образованието“. Ос-
новен организатор на
четвъртото поредно из-
дание на класацията е
образователната орга-
низация ERP Academy.
Конкурсът включва
категориите „Деца“,
„Училища“, „Универ-

ситети“, „Обучения“ и
„Благотворителност“.
Целта е да бъде при-
влечено общественото
внимание към позитив-
ната промяна в българ-
ското образование.

През 2017 година
Община Пловдив разра-
боти петгодишна стра-

тегия за образованието с
приоритетни дейности,
които отговарят на
потребностите на ре-
гиона. В нея са обхвана-
ти всички образовател-
ни нива – от детски
градини, през общоо-
бразователни и профе-
сионални училища, до

университети.
Дългосрочната визия

за образованието в
Пловдив е то да
осигурява подкрепяща
среда за развитие на на
всяко дете и млад човек,
така че градът да
привлича, развива и
задържа ефективни
специалисти за инду-
стрии и стопанства с
висока добавена стой-
ност и уникални та-
ланти за богат културен
и интелектуален живот

Стратегия за пловдивското образование 
с номинация за новаторство
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П
ловдив е посре-
щал 15% повече
чужденци в пър-

вите осем месеца на
тази година. С 16 на сто
са повече нощувките
спрямо миналата годи-
на. Това каза при
откриването на Деветата
международна среща за
туризъм в Пловдив зам.-
министърът на туризма
Ирена Георгиева.

„Пловдив прави мно-
го, за да утвърдим Бъл-
гария като дестинация
на четири сезона. Те-
мата за устойчвия ту-
ризъм чрез култура и
отдих съвпада с  годи-
ната на устойчивия ту-
ризъм, обявена от
Световната туристи-
ческа организация. Това
е бъдещето – да съче-
таваме масовите със
специализираните фор-
ми на туризъм. Пловдив
е един от градовете, в
който това много добре
се случва – кулинарните
и винени маршрути,
културата. Неслучайно е
на едно от челните
места на туристическата

карта на България“, каза
още зам.-министър
Георгиева.

„Като вече устано-
вена и устойчива

дестинация за културен
туризъм, Пловдив се
стреми да прибави и
други форми и да се
представи пред гостите

си като град на
преживяванията“, каза
директорът на общинско
предприятие „Туризъм“
Виделина Гандева. Гру-

пите туристи, посеща-
вали града на тепетата,
са основно от Германия,
Франция, Испания и
Италия. Новост е ин-

тересът на гости от
арабските страни, както
и от държави като Па-
кистан и Бангладеш.
Туроператори от тези
страни участваха в сре-
щата наред с предста-
вители на туристичес-
кия бранш от Румъния и
Русия.

За увеличен интерес
към културния и
религиозния туризъм
разказа Надя Георгиева
от  туристическа аген-
ция. От тази година,
освен ловния, фирмата
стартира програмата
„Еnjoy Пловдив“, за да
предлага  културни раз-
влечения. Гости от Пор-
тугалия проявили инте-
рес към тракийското
културно наследство, а
други поискали органи-
зиране на религиозен
тур по българските ма-
настири. Пакистанци,
които наскоро посетили
Пловдив останали въз-
хитени от града. Първо
дошли за един ден, но
решили да останат
четири. За разлика от
арабските туристи,
които предпочитали да
разгледат по-малко, но
любопитни обекти, мла-
дежите от Западна Евро-
па искали в тура им да
бъдат включени макси-
мален брой забележи-
телности.

Водещият световен
производител на освети-
телни уреди - немската
фирма Osram, отвори край
Пловдив първия си завод
в Югоизточна Европа.

„За мен като кмет на
Пловдив е огромно удо-
волствие, че присъствах
на това събитие, което
още веднъж потвърждава
думите на министър-
председателя Бойко Бо-
рисов, че „Пловдив е
индустриалното сърце на
България“. Огромна при-
вилегия за нас е това, че
компания Osram е в
България. С инвеститор
от такъв ранг ние вдигаме
и нивото на разпозна-
ваемост на страната, а
това означава, че бизнес
климатът и потенциалът е

добър. Това е възможно
благодарение на усилията
на правителството за
изграждане на инфра-
структурата и стремежът
за свързаност на регио-
ните. С добри условия на
труд и по-добро отно-
шение винаги могат да

бъдат открити служители
за едно такова високо-
технологично производ-
ство“, заяви при открива-
нето кметът на Пловдив
Иван Тотев.

Инвестицията в но-
вото производство е на
стойност 50 милиона ле-
ва, а компанията е раз-
крила 500 работни места,
които ще достигнат 900.
Ще се произвеждат
осветителни тела, платки
и електронни компоненти
за LED системи, светло-
диодни матрици, LED
драйвери, системи за
регулиране на светлината,
предназначени за евро-
пейския пазар. Новият за-
вод е на терен от над 300
дка, а застроената площ е
16 000 квадратни метра.

Osram e вторият най-
голям производител на
осветителни тела в света.
Компанията е оценена на
5,6 милиарда евро. Порт-
фолиото на дружеството
обхваща цялата верига от
компоненти за елек-
тронни съоръжения, кон-
трол, както и цялостни
осветителни тела,
системи за управление на
светлината и осветителни
решения. 

Пловдив е първият дом 
на OSRAM в Източна Европа

Община Пловдив
спечели голямата на-
градата за „Най-добра
маркетингова политика
за 2017” в конкурс,
организиран за първа
година от Асоциацията
на българските туро-
ператори и туристи-
чески агенти  в пар-

тньорство с Европейс-
ката асоциация на
операторите и агентите
в туризма.

Критериите за оцен-
ка бяха пет: „Адми-
нистративно-финансова
обезпеченост”, „Турис-
тически ресурси и ин-
фраструктура”, „Инфор-

мационно-рекламно
обезпечаване” и „Пред-
ставяне на дестина-
цията в електронна
среда”. Кандидатурата
на община Пловдив
беше оценена с мак-
сималния брой точки,
като отговаряща на
съвременните изис-

квания на туристичес-
кия бранш. Организа-
торите отбелязаха също
така и водещата ролята
на Общинско предприя-
тие „Туризъм” за пости-
жения на Пловдив в
областта на рекламно-
маркетинговата поли-
тика на общината.

Поредно признание – най-добра маркетингова политика

Заместник-кметът по
образование и бизнес
развитие Стефан
Стоянов е сред фина-
листите на междуна-
родна класация за
иновативна политика,
която тази година ще
раздаде отличия на
официална церемония
във Виена. Програмата
за дигитализация на
учебния процес чрез
въвеждане на плат-
формите G-suite for
Education и Microsoft
Office 365 впечатлиха
журито и отличиха
кандидатурата сред
повече от 500 апли-
кации от цяла Европа.

Наградите са ини-
циатива на базирания
във Виена Институт за
иновации в политиката.
Инициативата е в рам-
ките на континента с
цел да се поощряват и
отличават добрите
политически практики.
Наградите „Иновации в
политиката“ ще бъдат
обявени след гласуване
на над 1000 европейски
граждани, избрани на
случен принцип, в девет
категории: Качество на
живот, Свобода, Прос-
перитет, Работни места,
Екология, Култура,

Демократичност, Чо-
вешки права и
Общност.

През 2016 година
Община Пловдив за-
почна въвеждане на
облачни технологии от
последно поколение с
цел повишаване на
качеството на образо-
ванието и премахването
на хартията от учи-
лищата. Плановете са
до 2019 година всички
54 общински училища
да са започнали
дигитализиране на
учебните си процеси.
До момента 19 училища
са се възползвали от

програмата.
„Основното предим-

ство е, че ученето
всъщност може да бъде
по-интересно за децата
и на съвременно техно-
логично ниво. С под-
крепата на кмета Иван
Тотев и Общинския
съвет през последните
години стартирахме
редица образователни
програми като Мон-
тесори педагогика в
детските градини,
Иновативни училища.
Тази номинация е
висока оценка за екипа
на Община Пловдив“,
каза Стефан Стоянов.

Стефан Стоянов с номинация 
за иновативна политика

Наплив на чужденци към
Пловдив – с 15 процента повече



С
троителните дей-
ности по пробива
под Централна

гара се очаква да за-
почнат през 2019 го-
дина. Това стана ясно
след като от Държавно
предприятие „Нацио-
нална компания Желе-
зопътна инфраструк-
тура“ обявиха, че
проектът за “Развитие
на Железопътен възел
Пловдив” е получил
одобрение. 

Целият проект е на
стойност 224 870 976,80
лв. по Механизма за

свързване на Европа
(МСЕ) в сектор
„Транспорт“. Той се
състои от няколко части,
едната от които е ту-

нелът под  Гарата. 
Какво ще се случва:
НКЖИ е на етап

усилена подготовка на
процедурата за избор на

изпълнител за „Проек-
тиране и изграждане на
участъци от железо-
пътен възел Пловдив“
по проект „Развитие на
железопътен възел
Пловдив“. Проектът
представлява важна част
от цялостната концеп-
цията за рехабилитация
и модернизация на
железопътна линия
Пловдив – Бургас и ще
бъде реализиран в
обхват и срокове съглас-
но стратегията на
НКЖИ.

Предвижда се модер-

низация на железния
път, контактната мрежа
и системите за сигнали-
зация и телекомуни-
кации с осигуряване на
габарит за електрифици-
рана жп линия; об-
новяване и усилване на
съществуващите съо-
ръжения, както и из-
граждане на нови.

Планирано е из-
граждане на пътни
надлези на местата на
съществуващите авто-
мобилни прелези, закри-
ване на пешеходните
прелези и и изграждане

на съоръжения за пе-
шеходно преминаване.
Ще бъдат изградени и
шумозащитни съоръ-
жения в зоната на ур-
банизираните територии.

Прогнозната дата за
стартиране на договор
за проектиране и
строителство е в нача-
лото на месец април
2018 г. В стратегията на
проекта се предвиждат
12 месеца за проекти-
ране и стартиране на
строителните дейнос-
тите в началото на 2019
година. 
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Тръгва мега проектът за 225 милиона
с пробив под Централна гара

Пловдив е решен да
отвори Източната порта
на Филипопол в целия й
блясък след като общи-
ната получи от МС пра-
вото да управлява за
срок от 10 години архео-
логическия комплекс.
Портата ще стане атрак-
тивен елемент от град-
ския туристическия
маршрут. Вече започна-
ха разкопките,  ръково-
дени от Мая Мартино-
ва.

През следващите
месеци трябва да излезе
на светло най-ценната
част от комплекса -
колоните на портата.
Разкрита е старта
римска улица - бивша
основна входна артерия
на Филипопол в
началото на първото
хилядолетие, която се е
използвала за вход от
римските императори.
Досега са разкрити
многобройни паметници
от I до V век, показани в

Археологическите му-
зеи в Пловдив и София.

„Идеята е през
пролетта на следващата
година Пловдив да има
готов проект и да
кандидатства по опера-
тивна програма  за
финансиране от около
8-9 милиона лева“,
обясни кметът Иван

Тотев. Освен разкоп-
ките в обхвата на работа
се включва  и изграж-
дане на чисто нов
информационен център.
Той ще се обособи в
къща край обекта,
специално закупена от
Общината. Целта е тя да
стане голям център с
красива тераса към

портата.
Има вероятност да се

работи и в обхвата на
тротоара и улицата край
Портата, което във
времето ще наложи въ-
веждане на нова ор-
ганизация на
движението там.

Източната порта на
Филипопол е една от
трите открити входно-
изходни артерии на
античен  Пловдив. През
нея се е осъществявала
основната връзка между
Филипопол и Визан-
тион. Предполага се, че
тя е изградена през II
век по времето на
император Адриан и и е
основно реконструи-
рана през IV век.
Комплексът около пор-
тата е открит и разкопан
през 70-те години на
ХХ век. Руините ѝ
лежат в североизточ-
ното подножие на
пловдивското трихъл-
мие.

Реконструкцията на
площад „Централен“
ще бъде разделена на
три зони – до подлеза
на Тримонциум, като са
включени археологи-
ческите разкопки, про-
странството от северна-
та страна на Централна
поща до булевард „Цар
Борис III Обединител“
и ремонт на подлеза на
„Гладстон“. В подзем-
ното съоръжение  ще
има нова изолация,
измазване, боядис-ване,
подмяна на елин-
сталацията и осветле-
нието.

Екипът на архео-
лога Мая Мартинова

има още работа по
разкопките на Одеона.
За да се подчертае
форумът и археоло-
гическите разкопки
едно от условията в
проекта е настилката да
бъде от естествени
материали – паваж,
гранит, камък. Под
площада ще бъде изгра-
дена  цялостна подзем-
на комуникация, кана-
лизация и газификация.

Надеждата е площад
„Централен“ да е готов
за събитията, свързани
с Европейската столица
на културата през 2019
го-дина, което включва
и поставяне на мобилна
зала.

Три зони 
за рекострукцията 

на площада

Обновеният опера-
тивен център на „Об-
щинска охрана“ в Плов-
див е неузнаваем. Той се
помещава в сградата на
бившия партиен дом и в
него е събрана  цялата
картина от централната
градска част. Камери
покриват 150 точки в
града, като броят им ще
стигне 400. Основно се
наблюдават централната
част, пешеходните зони,
Старият град, Гребната

база, Пеещите фонтани,
общински басейн „Мла-
дост“. 

Центърът работи 24
часа, хората могат да
подават сигнали и по
телефон, а общинските
служители са в директна
връзка с ОД МВР.

„Правим още една
крачка към подобряване
сигурността на пловдив-
чани и гостите на
града“, коментира Иван
Тотев при откриването
на центъра.

Градът по-сигурен със 150 камери

Пловдив отваря  Източната си порта



Парк на площ от
655 декара  ще
има на метри от

Гребния канал. Това ще
бъде и най-мащабното
залесяване в новата ис-
тория на града. Проек-
тът е на стойност 4 632
000 лева и трябва да
бъде завършен за 5
години.

„Многократно сме
заявявали намерение да
разширяваме зелената
система. През годините
го правим постоянно, но
остана една огромна
общинска територия –
като язва е. Тя се намира
в западната част на
града и е изключително
важна от гледна точка на

спецификата – оттам
идват повече ветрове,
прах и други частици,
които замърсяват въз-
духа“, обясни кметът
Иван Тотев.

Територията ще бъде
разделена на четири
зони, като първата от
130 декара – най-близко
до канала, може да е
готова след година и

половина. Там ще се
работи още следващото
лято – основно
премахване на паразит-
на растителност, об-
лагородяване, засаждане
на различни растителни
видове, разширяване и
изграждане на алеи.

Озелененото прос-
транство  ще се пре-
върне в парк, където  ще
има възможност за
разходки,  кътове за
почивка, алеи от естес-
твени материали. Цяла-
та зона ще бъде  с ограда
и ще има две места за
влизане и излизане. Ще
бъде изградена поливна
система.
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Четири милиона лева
заделя общината за
нови площадни про-
странства и пешеходни
зони в града. Изграж-
дането им трябва да
започне през 2018
година.

Първо трябва да бъде
разписана общата
концепция за цялата
централна зона, включ-
ваща и Старинен Плов-
див. В Националния
институт за паметници
на културата вече  се
гледа черновата на
документа за общи
градоустройствени пра-
вила, които да важат за
собственици, инвес-
титори и община. Кон-
цепцията ще включва
вида застрояване,
районни устройствени
планове и правила за
поддръжка на сградите.

Един милион лева са
целеви средства от
Министерски съвет, 2
млн. се пренасочват от
7-те млн. за „Гладстон“,
а още един милион ще е
от общинския бюджет.

С парите ще се
изгради площад „Голя-
ма базилика“, ще се
подмени настилката по
„Иван Вазов“ и съ-
седните улици към Тю-
тюневия град.

Обсъжда се ул.“

Екзарх Йосиф“ да е
изцяло пешеходна зона.
Има идея и част от
„Иван Вазов“ също да е
пешеходна в отсечката
от „Авксентий Велеш-
ки“ до „Екзарх Йосиф“.

Догодина започва и
същинското възстано-
вяването на сградите в
Тютюневия град, които
са частна собственост.
Условието на НИНКН е
те да бъдат възстано-
вени в първоначалния
си вид, а предназначе-
нието им ще се опре-
деля допълнително за
всяка една спрямо ин-
веститорските желания.

„Община Пловдив
продължава да полага
усилия за увеличаване
на пешеходните зони и
за това градът ни да
стане по приветлив –
като „град за хората“.
Ето защо следваме
обективни политики за
това да предоставяме
повече възможности за
придвижване на граж-
даните, които да се за-
мислят дали да изпол-
зват автомобилите си
или друг алтернативен
транспорт“, заяви кме-
тът Иван Тотев.

На четири места в
града се подменят тро-
тоарните настилки –
след като приключи ра-
ботата в квартал  „Капа-
на“, продължават ре-
монтите и разширява-
нето на тротоарите по
улица „Отец Паисий“,
където ще бъде намален
броят на паркоместата и
паркирането ще стане
успоредно.

Има вероятност при
реконструкцията на
площад „Централен“ да
бъде  премахнат пар-
кингът на улица „Иван
Вазов“ (на тупика до
Военния клуб) и
площадното простран-
ство да бъде отворено
към към улицата.

Продължава проек-
тирането и разширява-
нето на велоалейната
мрежа. В плановете на
общината е  да прави
градския транспорт все
по-привлекателен за
хората.

4 милиона  лева за площад 
„Голяма базилика“ и пешеходни зони

Парк на 655 декара – 
най-голямото залесяване

в новата история на града

Площад „Голяма базилика“

Над 500 хиляди
есенно-пролетни цветя
са засадени в плов-
дивските градини и
паркове от началото на
октомври, а до края на
сезона се очаква об-
щият им брой да
достигне близо ми-
лион.

„Когато напролет
достигнат пълния си
разцвет, отново ще
направят Пловдив още
по-красив“, увери ди-
ректорът на ОП „Гра-
дини и паркове“ Стоян
Алексиев.

Различни цветове
теменужки, парички,
незабравки, селене,
шибой и други двусе-
зонни видове гради-

нарите засаждат във
всички централни и
квартални паркове и
градини, по кръгови
кръстовища и улици, в
разделителните ивици
на булеварди. Със 70
хиляди стръка цветя са
напълно оформени
новите красиви фигури
в „Кривия партер“,
както служителите на
общинското предприя-
тие наричат веригата
цветни лехи в Цар –
Симеоновата градина,
разположени между
Виенския павилион и
Пеещите фонтани. 

Със 70 хиляди  се
обновява и алеята зад
паметника на „Васил
Петлешков“.

Милион цветя 
за есенен Пловдив
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Кметът на Район
"Северен" Ральо Ралев
даде старт на строител-
но-ремонтните дейно-
сти по изграждане на
приемна на III РПУ на
ул. "Дилянка" № 15 в
кв."Тодор Каблешков"
(Шекер махала).

В квартала вече ще
дежурят 3-ма полицаи,
които ще следят за спа-
зване на обществения 

В „Северен“ започна
и вторият етап от обно-
вяването на детските
съоръжения на терито-
рията на района. През
август бяха подменени
21 стари и счупени
седалки на детски
люлки. Сега ще бъдат
поставени още 20 седал-
ки за люлки.

20 нови пейки са
монтирани в района.

Радвам се, че успяхме да
уважим всички молби
на гражданите.“Пейките
са на места с оформени
кътове за отдих, в бли-
зост до детски площад-
ки, градинки и между-
блокови пространства“,
поясни Ральо Ралев.

Администрацията на
"Северен" получи под-

крепа от Управляващия
орган в Министерство
на труда и социалната
политика за удължаване
на проекта „Услуги за
по-добър живот". С удъ-
лжаването на проекта
ще продължи да се оси-
гурява качествена
домашна грижа за 74
потребители.

Нова приемна на III РПУ 
в Шекер махала

Строителството на
нов общински паркинг
започна в „Тракия“. Той
се намира зад  блок 16 и
ще побира 70 коли..

Проектът е част от
инвестиционната про-
грама на районната
администрацията за
2017 година.
Изпълнението й започна
още в края на месец
март, като през това
време бяха преасфалти-
рани улици, изградени
бяха паркинги и тротоа-
ри, а много междублоко-
ви пространства бяха
обновени.

Екологичната ини-
циатива „Моят зелен
град“ се проведе за
четвърти пореден път
в“Тракия“, Община

Пловдив. Край ново-
изградената пешеходна
алея в „Лаута“ бяха
засадени 70 броя черве-
нолистни декоративни
сливи по идея на район-
ния кмет Костадин

Димитров.
Предстои засаждане-

то на още 130 дръвчета
от този вид, като дейно-
стите по разширяването
на парк „Лаута” про-
дължават.

В район „Източен“ е
в ход строителната про-
грама за обновяване на
инфраструктурата. Кме-
тът Николай Чунчуков
поясни, че в момента се
прави ремонт на трото-
арната настилка. Пред
завършване са тротоари-
те по улиците „Лотос“,
„Вратцата“, „Герлово“ и

„Преспа“. Започва  ра-
ботата и по цялостното
преасфалтиране на ули-
ца „Преспа“. Паралелно
се извършват и дейно-
сти по изграждането на
новата детска площадка
там. Вече е поставена
настилката и оградата.
Очаква се доставката на
уредите и катерушките,

които ще отговарят на
съвременните изисква-
ния за качество и без-
опасност.

„При изготвянето на
приоритетите в инвести-
ционната програма и
тази година се съобра-
зихме с желанията,
заявени от жителите на
района“, каза  Николай
Чунчуков.

Първата за Пловдив
3D пешеходна пътека
беше открита в район
„Централен“ – на ул.
„Генерал Данаил
Николаев" 46 (зад ОУ
„Д-р Петър Берон").
Проектът е част от кам-
панията на „Централен"
и радио FM+ „Убий ско-
ростта, спаси дете!".
Той е разработен от
школата по дизайн към
ОДК-Пловдив. Над 12
млади художници се
включиха в изпълнение-

то на цветната  пътека.
Нито една спестена

секунда на пътя не стру-
ва колкото живота на
едно дете е мотото на
кампанията. Пловдив
подава ръка на благо-
родната инициатива с
поредица от дейности
под егидата на Георги
Стаменов – кмет на рай-
она.

„Бих желал да объ-
рна внимание на всики
водачи на МПС да бъдат
внимателни на пътя и да

не забравят, че на първо
място сме пешеходци, а
след това шофьори",
каза Стаменов при
откриване на пътеката. 

Проектът, който
изобразява въжен мост,
включва различни еле-
менти: букви, цифри,
абривиатури, пособия за
рисуване и писане,
ноти. „Мостът носи
символика. Опитахме се
да превърнем цялата
идея в триизмерна кар-
тина. Всичко това беше
възможно благодарение
на точността и стара-
нието на децата", комен-
тира Маша Катилева,
художник и ръководител
на проекта.

В „Източен“ ремонтират тротоарите

Първата 3D пешеходна 
пътека е в „Централен“

Паркинг за 70 коли в „Тракия“Достъпна е вече
обновената кучешка
площадка в парк
"Розариума", която беше
реновирана от служите-
ли на администрацията.
Тя разполага с уреди за
тренировка и игра.

Стартира изгражда-
нето на нов паркинг в
район "Западен". Той се
намира на улица
"Гусла" и ще осигури
места за паркиране на
20 автомобила.

"Това е първият пар-

кинг на територията на
района, който се
изгражда въз основа на
Наредбата за реда и
условията за издаване
на разрешение за полз-
ване на място общинска
собственост съгласно
утвърдена план-схема за
местодомуване на леки
моторни превозни сред-
ства", заяви кметът на
района Димитър Колев.
Паралелно с паркинга
се изграждат и нови
пешеходни подходи към
него, които ще осигурят

достъп до съоръжение-
то както от съседните
жилищни блокове, така
и от спирката на буле-
вард "Копривщица".
Паркингът на улица
"Гусла" е поредната
инвестиция в тази част
на района. Преди две
години бе изцяло пре-
асфалтирана и самата
улица, която води към
жилищния блок.

В "Западен" върви и
ударно запълване на
дупките. С приоритет се
обработват неравности-
те по булевард "Коприв-
щица" в отсечката от
"Пещерско шосе" до
улица "Свобода".

Приключи ремонтът
на тротоара на ул. „Рая”.
Реконструираната част е
с широчина 3 метра и
дължина 80 метра. Тро-
тоарът е възстановен по
желание на жителите на
улицата.

„Наш основен прио-
ритет остава ремонтира-
нето, обновяването и
изграждането на пеше-
ходни зони в „Западен”,
заяви районният кмет
Димитър Колев.

Парк „Розариума“ с нови екстри

Две детски градини
ще се проектират в
район „Южен“, защото

местата в съществува-
щите не стигат. Не са
приети 500 деца, чиито

родители са искали да
ги настанят в забавачки
в квартала. В момента в
района има 10 детски
градини, които се поме-
щават в 12 сгради.

„Три филиала - бив-
шите ДГ „Деница“,
„Малина“ и „Надежда“,
продължават да са в под-
блокови пространства.
Целта е да бъдат преме-
стени в самостоятелни
сгради“, посочи кметът
Борислав Инчев.

Една от бъдещите
детски градини ще се
намира на бул. „Алек-
сандър Стамболийски“ -
до бившия техникум
„Антон Иванов“. Об-
щината е собственик на
27 дка терен, 5 от тях са
отредени за забавачка.
Предвидено е и разши-
рение на ДГ„Деница“.
До сградата на градина-
та има достатъчно про-
странство за още един
корпус за шест групи.

Две нови детски градини
проектират в „Южен“

Новият тротоар на ул. „Рая“

В Шекер махала се изгражда приемна на III РПУ
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- Госпожо Ранге-
лова, накъде е тръгнал
световният тенис?

- Отговорите са два.
Първият е лесен, но
вторият ще ме затрудни.
Няма никакво съмнение,
че тенисът се развива с
огромни крачки.Почти
всяка година на
кортовете по света се
появяват млади играчи,
които газят по пътя си
доскорошни величия.
Това, според мен, е
нормално, защото све-
тът също върви напред и
нагоре. Обаче не мога да
си отговоря все още
докъде ще стигне това
препускане. Дали тази
прекалената надпревара
ще понамалее или ще
продължи с пълна пара.
Сравнете например пре-
ди време какви сервиси
се биеха и какви сега.
Разликата е убийствена.
В същото време тази
динамика повишава
интереса към тениса,
който се превръща в
един от най-атрак-
тивните спортове в све-
та.

- А къде сме ние?
- В никакъв случай не

бива да изоставаме. За-
щото един пропилян ден
може да даде негативно
отражение на подготов-
ката и на мачовете. Така
че работим на пълни
обороти, за да бъдем в
час.

- Имаме ли ресурс, за
да поддържаме това
високо ниво?

- Категорична съм, че
в професионалните клу-
бове у нас се работи
според световните стан-
дарти. Вярно е, че
понякога срещаме труд-
ности, но такъв е
животът.

- "Локомотив" ви-
наги е бил сред во-
дещите клубове в Бъл-
гария. Каква е си-
туацията сега?

- Място за отстъп-
ление няма. В състеза-
нията за различните въз-
растови групи "Локомо-
тив" неизменно е в
призовата тройка.

- Колко състезатели
има в клуба?

- Над 150 души
тренират при нас. За тях
се грижат 6-има тре-
ньори. 

- Споменахте за
трудности. Какви са
те при вас?

- Липсата на треньо-
ри. Става въпрос за
истински професиона-
листи. Вече 5 години не
мога да попълня
треньорския екип. Пре-
ди изнасяхме специа-
листи за чужбина, сега
може да се наложи да
внасяме. Неотдавна се
чух с Маги Малеева,
която също има проб-
леми с липсата на тре-
ньори в нейната акаде-
мия. И не става въпрос
за пари, а за про-
фесионалисти.

- Кога разбирате кой
става за големия те-
нис?

- Трябва да минат
поне 2-3 години, за да
излезе истината на бял
свят. Слава Богу, засега
нямаме издънки. В мо-
мента имаме две стра-
хотни млади тенисис-
тки, пред които се
очертава голямо бъдеще.
Щастлива съм, че
работих с Гергана
Топалова и Петя
Аршинкова. В момента
Гергана се състезава за
"Левски", но си е наше
момиче. Въпреки, че е
на 17 години, вече съм я
включила в нацио-
налния отбор за "Фед
къп". Петя пък трупа
опит в тенис академия в
Турция. Вижте, школата
на "Локомотив" е
известна по света. Ще
спомена обаче само 2
имена, защото се при-
теснявам да не пропусна
някого. Това е Цветана
Пиронкова, като комен-
тарът за нея е излишен.
И Тошко Енев, който
стана световен шампион
за юноши, а в момента е
капитан на мъжкия
национален отбор за
купа "Дейвис".

- А какво ще какво
ще кажете за Григор
Димитров?

- Каквото и да кажа за
него ще бъде недоста-

тъчно. Той и Цвети са
лицето на българския
тенис!  

- Скъп спорт ли е
тенисът?

- Да. Ще започна с
екипировката. Едни
прилични маратонки
струват поне 100 лв.,
фланелка и панталонки -
100 лв., анцунг - 150 лв.,
ракета - 200 лв. И всичко
това трябва да се сменя
всяка година. Участие в
един турнир с награден
фонд 15 000 долара - 250
долара за самолетни
билети, 60 долара на ден
за хотел и храна. За да
стигнеш до финала,
трябва да играеш поне 4
дни. Ако си победител,
ще вземеш около 1000
долара, но във всяка
държава удържат данъ-
ци.

- А на национално
ниво?

- Ще ви дам пример с
Англия. Там бюджетът
на федерацията е 40
млн. паунда, а на нашата
- 1,5 милиона лева. А те
нямат играч като Григор,
защото, както е из-
вестно, Анди Мъри е
шотландец. 

- Имате ли проб-
леми с клубната база?

- Справяме се. Тук е
мястото да кажа, че
нашата тенис база е една
от най-добрите в Ев-
ропа. Или както сме
свикнали да казваме -
базата ни е с европейска
марка. И не случайно
всяка година ставаме
домакини на големи
турнири.Така ще бъде и
догодина, когато ще
домакинстваме на купа
"Дейвис", на традицион-
ния международен тур-
нир за състезатели до 18
години, на най-голямото
любителско тенис със-
тезание в България. И
тук е мястото да изкажа
своята и на ръководс-
твото на клуба най-
голяма благодарност на
Община Пловдив, за-
щото без нейната голяма
финансова помощ тези
турнири нямаше как да
се провеждат.

СПОРТНИ КЛУБОВЕ

Дора Рангелова:

е с европейска марка

Тенисът наистина е
уникален спорт. И
интересът към него не
спира. Според статис-
тиката, която всяка го-
дина Световната феде-
рация по тенис пуб-
ликува, в Европа за
изминалата година са
картотекирани над 2
милиона състезатели

мъже и жени.Това е
поредното доказател-
ство защо този спорт е
толкова популярен и в
същото време жесток.
Така, че дори кла-
сирането сред първите
200 в световната
ранглиста трябва да
приемем като сериозен
успех. 

Два милиона
картотекирани

тенисисти в Европа Започва да тренира
тенис на 8-годишна
възраст. Като юноша
бележи значителни ус-
пехи. През 1996 г. Тодор
Енев е избран за
тенисист №3 на Европа
при юношите до 14-
години (след Пол-Анри
Матиьо и Томи Ро-
бредо).

Финалист е на
юношеския Уимбълдън

от 1999 г. на двойки с
партньор Ярко Ниеми-
нен, като на финала два-
мата губят от поставе-
ните под №1 Гилермо
Кория и Давид Налбан-
диян с резултат 7:5, 6:4.

През 2000 г. достига
до №2 в световната
ранглиста за юноши
след Анди Родик. През
същата година печели
юношеското издание на

„Откритото първенство
на Италия“ и „Ориндж
Боул“ в САЩ (неофи-
циално световно пър-
венство за юноши), по-
беждавайки на финала
Бруно Соареш. 

Дебютира при мъ-
жете през 1997 г. на са-
телитната тенис верига
в София, където губи в
3 кръг на квалифи-
кациите. През 2007 г.
става републикански
шампион за мъже. През
2008 г. постига успехи
основно на двойки. През
2009 г. заедно с Григор
Димитров печелят
фючърса в Холивуд.

Тошко Енев – първият българин
световен шампион по тенис

Няма никакво съмнение, че
една от емблемите на
пловдивския тенис е Дора Ран-
гелова. Наскоро знаменитата
спортистка навърши 50 години,
като почти всичките от тях са
минали по кортовете. Не може
да бъде друго, след като баща й
Здравко и чичо й Рангел бяха
сред най-уважаваните играчи и
треньори у нас, братът Стефан
също е израснал по игрищата, а
синът Димитър или Мико, както
е повече известен, прави
сериозна кариера в про-
фесионалния тенис. Само майка
й - Живка, остана малко на-
страна от кортовете заради
волейбола. Дора има бронзов

медал от европейското първен-
ство за жени до 18 години през
1986-та във Франция, а две
години преди това спечели
бронзово отличие в отборната
надпревара на Игрите на добра
воля. В тях участваха държа-
вите от социалистическия блок,
които бойкотираха олимпиа-
дата в Лос Анджелис-84. В
момента Дора Рангелова е
изпълнителен директор и главен
треньор на тенис клуб "Локо-
мотив". 

Освен това пловдивската
специалистка вече 9 години е
капитан на женския национален
отбор за мачовете на турнира
"Фед къп".

Тенис базата на „Локомотив“



ЛИЦА 8

Н
яма никакво съмне-
ние, че Цветана
Пиронкова е без-

спорният №1  в най-нова-
та история на женския
тенис у нас. И сега краси-
вата пловдивчанка про-
дължава да впечатлява
милионите фенове на
тениса по света с интели-
гентната си игра на корта
и лъчезарното поведение
извън него.

Пиронкова е родена на
13 септември 1987 г. в
Пловдив, в спортно
семейство. Бащата  Кирил
Енчев, който е неин
треньор, е републикански
шампион по кану; майка-
та Радосвета Чинкова е
една от най-добрите
български състезателки
по плуване. Сестрата на
Цвети - Елисавета, и брат
й Енчо, също са се подви-
завали на корта. Цветана е
внучка на големия
български художник Енчо
Пиронков.

Цветана Пиронкова
започва да играе  тенис в
"Локомотив" от 4-годиш-
на възраст. Успехите ѝ
започват още от родния
Пловдив. През 2000 г. тя
става изгряващата звезда
на България. На финала
на държавното първен-
ство за жени в зала
Цветана Пиронкова стига
до полуфинал. Следва
добро представяне на
редица турнири от кален-
дара на международната
тенис асоциация. 

5 юли 2010 г.  Цветана
Пиронкова получава зва-
нието почетен гражданин
на Пловдив. Така тя става
най-младият пловдивча-
нин, плоучил такова голя-
мо признание.

Много е трудно да се
изброят успехите, които
Цвети е постигнала през
годините. Но има един
връх, който нито една
българска тенисистка не е
изкачвала и не бива да се
забравя. Това е полуфи-
налът на Уимбълдън през
2010 година. Както е
известно, шампионатът в
Лондон е най-престиж-
ният в света и не случай-
но той се счита  като
неофициално първенство
на планетата. Там Цвети
прави истински фурор и
по пътя си помита всички
съпернички. А като
истинска бомба медиите
определят победата на
пловдивчанката на
четвъртфинала, където
просто помита с 6:2, 6:3 5-
кратната шампионка
Винъс Уйлямс, която в
този момент е 2-ра в све-
товната ранглиста. На
финала умората натежава,
а и коварна травма спира
талантливата пловдивчан-
ка по пътя й към финала.
Пиронкова губи от руски-
нята Вера Звонарьова с
6:3, 3:6, 2:6. На следваща-
та година Цветана се
представя отново много
добре на Уимбълдън, като
стига до четвъртфинал.

Пиронкова беше на крач-
ка от полуфинала минала-
та година на откритото
първенство на Франция -
Ролан Гарос. За съжале-
ние късметът не беше на
нейна страна и тя загуби
драматично от австралий-
ката Саманта Соусър с
4:6, 6:7(6).

Има обаче един успех,
който също не може да не
се спомене. Макар че не е
свързан с турнир от
Големия шлем. Това се
случва през януари 2014 г.
Пиронкова достига до
исторически първи финал
в кариерата си. На Апия
Интернешънъл Сидни
2014 тя стартира от ква-
лификациите, а след това
побеждава последовател-
но Кърстя, Лепченко,
Ерани и се класира за
полуфиналите. Там тя
среща шестата в светов-
ната ранглиста на WTA
Петра Квитова и я нади-
грава с 6:4, 6:3, като по
този начин става първата
квалификантка в история-
та на турнира, достигнала
финал в състезанието.
Там тя побеждава с 2:0
сета Анджелик Кербер и
завоюва първата  титла в
професионалната си
кариера, като постига
осем последователни
победи, три от които над
тенисистки от Топ 10. 

Не е тайна, че Цвети е
влюбена в своя Пловдив,
където се чувства щастли-
ва и не би го заменила за
нищо на света."Това са
моите улици, където игра-
ех като дете. Тези улици
са виждали усмивката ми,
чували са смеха ми и са
усещали болките ми без-
брой пъти. Те знаят моята
история. Обичам това
чувство...да съм у дома".
И е щастлива, че Пловдив
става все по-красив.

октомври 2017 г.

Димитър Кузманов,-
Мико е  № 3 сред българ-
ските тенисисти и е под
№ 435 в ранглистата на
ATP. Най-високото му
класиране поединично е
№ 281 (8 февруари 2016).
Мико е роден на 28 юли
1993 г. в Пловдив.
Започва да играе тенис
на 6-годишна възраст,
когато майка му Дора
Рангелова го завежда на
кортовете на тенис клуб
„Локомотив“ в Пловдив.
През годините Димитър
Кузманов се утвърждава
като състезател, спече-
лил много национални и
международни турнири,
той е шампион на стра-
ната в различните възра-
стови групи и е участник
в националните отбори
на България, включител-
но в отбора за Купа
"Дейвис".

Най-големият си
успех като юноша Ди-
митър Кузманов постига
през 2011 година, когато
печели сребърен медал
на Европейското първен-
ство за юноши до 18
години в Клостерс
(Швейцария). В спор за

европейската титла Куз-
манов отстъпва пред
водача в схемата Роберто
Карбайес Баена от
Испания с 5:7, 6:7 (4),
като срещата продължа-
ва над три часа.
Кузманов става  първият
български тенисист,
играл на финал на евро-
пейско първенство за
юноши до 18 години.
Същата година Мико
прави дебют за Купа
„Дейвис“ срещу Беларус,

а по-късно играе и срещу
Кипър.

Димитър Кузманов
прави своя професиона-
лен дебют на турнирите
фючърс, които носят
точки за световната ранг-
листа през 2009-а, когато
е на  15 години и 9 месе-
ца. По-късно през сезона
той спечелва и своите
първи точки за ATP кла-
сацията. Продължава да
играе на юношески тур-
нири в Европа  и тази

година определено е
една от най-успешните
му  като млад тенисист.
Кузманов достига до № 1
в ранглистата за момчета
до 16 години на Стария
континент.Така той става
първият българин в исто-
рията, който е печелил
престижната награда за
тази възрастова група.
Мико продължава да
играе с успех в различни
европейски турнири.
Първа титла от турнири-
те фючърс, които носят
точки за  световната
ранглиста, Кузманов
постига в Гърция, където
на финала побеждава
австралиеца Андрю
Уитингтон с 6:1, 6:2. По-
късно през сезона, пак в
Гърция, побеждава гер-
манеца Торстен Витоска
с 6:1, 6:2.

Миналата година
Кузманов получава пока-
на за турнир на ниво ATP
- откритото първенство
на София, където прави
своя дебют в основната
схема. Той губи от 96-ия
в света литовец Ричарас
Беранкис. Мико вече
мисли за поредното изда-
ние на турнира за Купа
„Дейвис“.

Димитър Кузманов е първият, 
играл финал за юноши до 18 г.

България ще е дома-
кин на срещите от група
III от зона „Европа” на
Световно отборно
първенство по тенис за
Купа „Дейвис” догоди-
на. Мачовете ще се про-
ведат през първата сед-
мица на месец април
2018-а на кортовете на
ТК „Локомотив“ в
Пловдив. От следваща-
та година отборите ще
бъдат разделени в две
групи и България ще е
домакин на осем отбо-
ра.

"Домакинството на
това събитие е ново
признание за БФТ като
организатор на подобни
престижни световни
прояви“, заяви д-р
Георги Крумов, зам.-
председател на УС на
БФТенис и председател
на ТК "Локомотив" -
Пловдив.

„Пловдив на два
пъти е бил домакин на
мачове от Купа "Дей-
вис" и на два пъти от

"Фед Къп" и обикнове-
но нашите представите-
ли са завършвали с
успех. Надяваме се да
спазим традицията и
нашите тенисисти да
успеят да се изкачат в
по-горната група. Пред-
извикателство за нас е,
че състезанието ще се
проведе през първата
седмица на април и чер-
вената настилка, която
смятаме, че е най-добра
за нашите състезатели,
трябва да бъде добре
подготвена. Надяваме
се и на сериозна под-
крепа, каквато пловдив-
чани винаги са оказвали
за Купа "Дейвис". Клу-
бът ни е подготвен мно-
го добре и се надяваме
и този път да излезем с
чест от домакинството.
Община Пловдив вина-
ги ни е подкрепяла при
подобни събития и се
надяваме отново да е
така, за да създадем
перфектни условия за
нашите гости", добави
д-р Георги Крумов.

Пловдив домакин 
на купа „Дейвис“ 

през 2018-а

Обичам да съм у дома,
Пловдив е все по-красив

Цветана Пиронкова:


