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В
бюджета си за 2018
година Пловдив за-
деля сериозни пари

за детски градини, ясли и
училища. 1 000 000 лева
са предвидени за изграж-
дане на нова детска гради-
на в квартал
"Въстанически" в район
"Южен", Толкова пък ще
бъдат инвестирани в

изграждането на много-
функционална спортна
зала на ЕГ "Иван Вазов". 

Предвидени  460 000
лева за основен ремонт на
сграда на ДГ "Осми март",
заделени са 200 000 лева
за съфинансиране за
реконструкция, ремонт и
изграждане на детски пло-
щадки в дворовете на

пловдивските детски гра-
дини; планира се и мон-
таж на детски съоръжения
в двора на ясла "Палечка"
в раон "Северен". 

С европейско финан-
сиране се планира осно-
вен ремонт на сграда на
Професионална гимназия
по хранителни техноло-
гии и техника. 

С евросредства по про-
ект "Всички заедно за по-
добро образование и здра-
ве" ще се работи в
„Столипиново“. Ддворът
на ДГ "Лилия" ще бъде
ремонтиран, там ще се
изградят и две детски пло-
щадки, трябва да се изгра-
ди образователен и меди-
цински център. 

С изложбата „Монетно златно съкровище от
Карлово”, експонирана в специална витрина-сейф,

Регионалният археологически музей – Пловдив 
отбеляза  135 години от създаването си.  Изложбата

се състои от златни монети, открити в град
Карлово, а витрината е произведена през 1950 г. 

за съхранение на откритото година по-рано
Панагюрско съкровище.

„Не само монетите са ценни, а и самият сейф, 
който също може да се нарече музеен експонат. Дело
е на български майстори, вътрешните елементи са
изработени на струг, което прави машината „вечна“.
Реставриран е чрез съвместно финансиране на музея
и Министерство на културата“, посочи директорът

на Археологическия музей Костадин Кисьов.
По време на откриването на изложбата 

на доц. д-р Костадин Кисьов по решение на Общинския
съвет бе връчен почетен знак на Пловдив.

ЗАЕДНО сме в
уникален град!

На прага сме на Новата 2018 годи-
на и в навечерието на Рождество
Христово. Това са дни, в които правим
равносметка за изминалото и чертаем
планове за  бъдещето.

Отива си една нелека, но резултатна година.
Приключихме важни инфраструктурни проекти,
бележим напредък при реализацията на други, пола-
гаме основите на нови. Градът ни отново получи
заслужени международни и национални отличия в
различни области. Пловдив направи поредните
важни стъпки в съхранението и популяризирането
на своето уникално културно-историческо наслед-
ство. След реставрация за посетителите отвори
врати една от перлите на Стария град – къща
„Клианти“. България представи в централата на
ЮНЕСКО в Париж Епископската базилика на
Филипопол и античните мозайки на Пловдив.
Вярваме, че този забележителен паметник ще
намери достойното си място в Списъка на светов-
ното културно и природно наследство заедно с рим-
ските мозайки, изпъстрили нашия град.

ЗАЕДНО уверено вървим по пътя към
Европейска столица на културата, когато Пловдив
ще представи България и България ще се представи
чрез Пловдив. Нека не забравяме, че от всеки един
от нас зависи да изпълним със смисъл и съдържание
това ЗАЕДНО, което ни прави уникален и неповто-
рим град. Град, в който от хилядолетия хората
живеят в мир, разбирателство и уважение. Град,
който всеки носи в сърцето си, независимо къде се
намира.

Уважаеми пловдивчани,
В тези празнични дни, в които сме заедно с най-

скъпите си хора, а сърцата ни се изпълват с надеж-
да и вяра, пожелавам на всички Ви здраве, мир и бла-
годенствие.

Честито Рождество Христово и щастлива
Нова 2018 година!

Инж. Иван Тотев, 
Кмет на Пловдив

В бюджета за 2018  го-
дина на Община Пловдив
образованието и образова-
телната итфпаструктура
продължават да бъдат
приоритет.  В него са пред-
видени сериозни средства
за детските градини, ясли и
училища.  

630 000 лв. се отделят за
изграждане на нова детска
градина в квартал „Въста-

нически-юг“ в район
„Южен“,  450 000 лв. за
ново крило на сградата на
детска ясла „Веселушка“ в
район „Източен”. Над един
милион лева са предна-
значени за изграждане на
многофункционална спор-
тна зала към Езикова гим-
назия „Иван Вазов“, 200
000 лв. - за съфинансиране
за  реконструкция, ремонт

и изграждане на детски
площадки в дворовете на
детските градини, 460 000
лв. - за основен ремонт на
сграда на Детска градина
„Осми март“.

И през 2018 година про-
дължава реализирането на
политиките за модернизи-
ране на учебния процес и
изпълнението на Страте-
гията за развитие на обра-
зованието в Община Плов-
див. 

Залагат се целеви сред-
ства за ремонт на Про-
фесионалната гимназия по

дървообработване, като се
предвижда там да започне
дуално обучение по поли-
графия. С европейско фи-
нансиране се планира ос-
новен ремонт на сграда на
Професионалната гимна-
зия по хранителни техно-
логии и техника.

С евросредства по про-
ект "Всички заедно за по-
добро образование и здра-
ве" ще се ремонтира
дворът на Детска градина
"Лилия", където ще се
изградят и две детски пло-
щадки.

Пловдивски училища 
в облака на финала 

за иновации

Детските градини и училищата – 
приоритет и в Бюджет 2018 на Пловдив
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Н
а й - г о л е м и т е
фирми в Пловдив
обявиха инвести-

ции за милиони през
годината и хиляди наети
нови служители. Това
стана ясно при връчва-
нето на годишните отли-
чия за стратегически
инвеститор за града и
региона. В Пловдив
през 2017 година са
създадени повече работ-
ни места отколкото в
цяла Северна България.

Кметът Иван Тотев
награди 14 компании за
техния значим принос в
развитието на бизнеса в
града.

„Хубавото и много
радващо е, че виждам
силен интерес за инве-
стиции на наши, мест-

ни, пловдивски компа-
нии. Това ще позволи на
пловдивския бизнес да

удвои пазарите си, да се
развива, да увеличи
броя на заетите. Затова

и фокусът на общината
през следващата година
ще е да подпомага мест-

ни компании и компа-
нии, ситуирани в града,
за да стане Пловдив още

по-добро място за
живот“, каза Иван
Тотев.

декември 2017 г.

Повече средства за
делегирани държавни
дейности, по-голяма
събираемост на данъци-
те, както и прехвърляне
на средства от тази бюд-
жетна година, ще напра-
вят бюджета на Плов-
див за 2018 година
рекорден, е прогнозата
на кмета Иван Тотев. За
първи път той ще стиг-
не около 300 милиона.

„Най-високият бюд-
жет на града със сигур-
ност. Само от сделки за
имоти тази година са
влезли  над 16 милиона
лева, като догодина се
очакват още повече
заради постоянното
въвеждане на нови
жилищни сгради в екс-
плоатация.   Същото е
положението и с новите
автомобили и данък
МПС“, обясни кметът
Тотев. Бюджетът ще
скочи и от пари по евро-
пейски програми и про-
екти, които не са реали-

зирани тази година
заради обжалвания.

Догодина ще се
работи по  ключови обе-
кти за града. На преден
план излиза „Модър –
Царевец”, както и
новият мост над река
Марица. След булевард
„Руски“ идва ред на
„Христо Ботев” – пре-
асфалтиране и смяна на
водопроводната мрежа.
Ще се работи още по
площад „Централен“,
галерията на „Глад-

стон“, преобразяването
на „Социалната зона” от
„Марица – Юг” до
„Княгиня Мария Луиза”

Капиталовата про-
грама на Пловдив ще е
готова до края на януа-
ри, но в списъка са и
доста вътрешноквартал-
ни улици. 

Приоритет е „Даме
Груев”, както и десетки
улици в „Северен”,
които ще бъдат ремон-
тирани по Водния про-
ект.

Прогноза – рекорден 
бюджет за 2018-а

Новите табели на
пловдивските улици
дават кратка информа-
ция на български и анг-
лийски език за значими
за българската история и
града личности и съби-
тия, на които се наиме-
нувани.

Монтажът започна от
ул. „Найден Геров“ и
продължава  по „Бо-
жидар Здравков“, „Конс-
тантин Фотинов“, „Цан-
ко Церковски“, „Ангел
Букорещлиев“, „Цанко
Дюстабанов“, „Кръстьо
Пастухов“, „Авксентий
Велешки“, „Иван Вазов“
и „Гладстон“. В рамките
на първия етап от обнов-
лението бяха поставени
103 информационни та-
бели на 26 улици.

„Нови табели ще има
във всички райони по
предложение на техните
кметове. Започваме с
най-емблематичните
места в центъра на
Пловдив, които се посе-
щават от най-много
хора“,  съобщи дирек-

торът на ОП „Органи-
зация и контрол на тран-
спорта“ инж. Борислав
Кръстев.

Той обясни, че на по-
късите улици информа-
ционни табели ще се
поставят от двата им
края, а на по-дългите
пътни отсечки като бул.
„Цар Борис III Обеди-
нител“ предстои монти-
рането на 17 табели, а на
бул. „Шести септември“
– 10.  Тъй като информа-

цията е адресирана пре-
димно към пешеходците,
местата са съобразени с
техния трафик.

Обновяването на
информационните табе-
ли е в съответствие с
решение на Общинския
съвет, като за целта бяха
отпуснати 50 хил. лв.
Подмяната ще продължи
до изчерпване на сумата,
като се предвижда да
бъдат поставени над 300
нови табели.

Новите улични табели – 
уроци по история

Община Пловдив про-
дължава да работи  за
подобряване чистотата на
атмосферния въздух. В
ход е проектът  „Разра-
ботване на „Програма за
подобряване на качество-
то на атмосферния въздух
на територията на
Община Пловдив“ и План
за действие към същата за
периода 2018 – 2023 г.“

Дефинирани са източ-
ниците на замърсяването,
като един от основните е
битовият сектор. „Отчи-
таме социалната поноси-
мост на населението при
въвеждането на строги и
рестриктивни мерки
както по отношение на
битовото отопление, така
и по отношение на стари-

те автомобили. Мерките,
които на този етап са
залегнали в програмата,
до голяма степен са

свързани с предоставена-
та възможност по опера-
тивна програма „Околна
среда“ за кандидатстване

за намаляване на замърся-
ването от бита. Основно
ще се финансира поставя-
нето на филтри на коми-

ните и смяна на горивни-
те съоръжения, но това
трябва да стане с жела-
нието и съдействието на
всяко едно домакинство“,
коментира главният екс-
перт в Дирекция „Еколо-
гия и управление на отпа-
дъците“ на Община
Пловдив Елена Найде-
нова.

В продължение на
месец всички заинтересо-
вани лица могат да пода-
дат в деловодството свои-
те писмени становища и
предложения, които ще
бъдат разгледани от про-
грамен съвет и ако се
отчете, че са състоятелни,
ще се направят корекции.
След съгласувателни про-
цедури с РИОСВ и

Министерството на окол-
ната среда и водите окон-
чателното решение за
утвърждаване на проекта
ще е на Общинския съвет.

Прогнозата е в средата
на 2018 г. програмата да
влезе в сила и да започне
изпълнението на  мерки-
те. Проектът „Разработ-
ване на „Програма за
подобряване на качество-
то на атмосферния въздух
на територията на Об-
щина Пловдив“ и План за
действие към същата за
периода 2018 – 2023 г.“ е
финансиран по Опера-
тивна програма „Околна
среда 2014 – 2020г.“, като
общата стойност е 83
886,80 лв.

Общината разработва проект за чист въздух

Бизнесът в Пловдив с инвестиции
за милиони и хиляди работни места
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П
ловдив спечели
петото издание на
музикалното риа-

лити „Х Фактор“ и така
за първи път група стана

победител във формата.
4Мagic или Елия
Тодорова, Никол Канева,
Валентина Никова и
Елеонора Иванова,

събра най-много зрител-
ски гласове. С 54% от
вота на публиката плов-
дивските таланти граб-
наха парична премия от

50 000 лева и договор
със звукозаписна компа-
ния.  Победителките
получиха и правото да
участват в концерт,

който МТV организира
следващата година във
Варна и така ще имат
шанса да пеят до светов-
ни звезди.

Елеонора е 8-клас-
ничка в ЕГ „Пловдив”, а
Валентина и Елия са за
първа година в ЕГ „Иван
Вазов”. Никол е в 9 клас
на Националната тър-
говска гимназия.

Момичетата бяха
посрещнати като истин-
ски звезди от кмета на
Пловдив Иван Тотев,
който връчи на
Валентина, Елеонора,
Никол и Елия, както и на
другата пловдивска
финалистка в музикал-
ния формат – Мирослава
Тодорова, плакети на

„Пловдив 2019”. В
добавка те получиха и
по едно издание на кни-
гата „1000 причини да
се гордеем, че сме
българи”.

„Благодарност, почит
и респект”, обърна се
градоначалникът към „4
Magic“, Мирослава
Тодорова и вокалния им
педагог от „Арт войс
център” Румяна
Иванова. Той се ангажи-
ра с организиране на
мащабно музикално
събитие на открито,
което да срещне талант-
ливите момичета с плов-
дивската публика.
Концерти и участия на
талантливите певици от
квартета ще станат част
от културния календар
на община Пловдив
както през 2018-а, така и
през 2019 година, когато
градът ще бъде Евро-
пейска столица на кул-
турата.

„Изказваме почит и
респект към направено-
то от вас. Всички
тръпнехме в очакване
пред телевизионните
екрани и вие ни накарах-
те да се гордеем“, заяви
Иван Тотев. Той пожела
здраве и много бъдещи
успехи на момичетата, а
на Румяна Иванова – да
продължи да открива
таланти да ги подготвя
по този успешен начин. 

Регионалният приро-
донаучен музей в
Пловдив бе обявен за
„Музей на годината“. За-
местник-министърът на
културата Амелия Гешева
връчи приза на директора
гл. ас. д-р Огнян Тодоров
на официална церемония
във Военноисторическия
музей в София.

Наградите „Български
музеи“ са учредени през
2016 г. за най-добрите
практики в музеите за
предходната година. Това
са първите институцио-
нално установени награ-
ди, които отбелязват при-
носа на музеите към
съхраняването и популя-
ризирането на културно-
историческото наслед-
ство на България. Те се
раздават в три категории:
Музей на годината,
Образователна инициати-
ва, Събития и работа с
публики.

През последните ня-
колко години Община
Пловдив инвестира над 4
милиона лева в модерни-
зирането на Природо-
научния музей, което го
превърна в най-модерния
в България.

Извършена бе основна
реконструкция на  сграда-
та, а 3D планетариумът  е
без аналог в страната.
Новост бе и първата в
България зала  с морски
аквариуми, в които могат
да се видят октоподи,
сепии, коралови рибки, а
сладководният аквариум
с 216 вида сладководни
риби от цял свят.  В тера-
риумите посетителите
освен змии и гущери,
могат да видят и два кро-
кодила. С уникални екс-
понати бе обогатена и
експозицията с препари-
рани животни. В При-
родонаучния музей е и  по
рода си зала с живи пепе-
руди.

Това е единствена зала
в България, която пре-
създава толкова близка до
естествената на насеко-
мите среда. Тя е с размери
11 метра широка, 8 метра
висока. Има мост, малки
рекичка, езерце, водопад
и около 50 вида растения,
които наподобяват тропи-
ческа джунгла, както и 7-
8 вида палми, орхидеи,
папрати и екзотични
цъфтящи растения.

Природонаучният 

е музей на годината

Разположен е между
две големи планински
вериги, откъдето през
вековете е минавал
важен път от Западна
Европа за Констан-
тинопол (Истанбул) и
Мала Азия. Вторият
град на България е бил
управляван през векове-
те от траки, римляни,
византийци, османци“,
описва Пловдив  медий-
ният гигант CNN. Той е
посветил материал за
града, озаглавен „10
причини да посетите
Пловдив, скритото сък-
ровище на България“.

Останки от тези цар-
ства и империи още съ-

жителстват в непосред-
ствена близост една до
друга, а различните вла-
детели на града са оста-
вили отпечатък не само
върху архитектурата, но
и върху културния живот.
Пловдив ще бъде
Европейска столица на
културата за 2019 г., а
пътуването сега предлага
най-добрия шанс за про-
учване, преди да стане
толкова известен, колко-
то заслужава да бъде,
пише СNN.

Пловдив е скритото съкровище на България

Пловдив спечели три
награди за развитие на
туризма от Вторите
годишни награди на
Министерството на
туризма. Първа в катего-
рията „Община за кул-
т у р н о - и с т о р и ч е с к и
туризъм“, втора  за
Античния театър в кате-
горията „Туристическа
атракция“ и  трета за
„Туристическа дестина-
ция“.

„Няма нищо по-есте-
ствено от това първата
българска европейска
столица на културата да
получи наградата за кул-
турен туризъм за 2017 г.
на национално ниво.
Участниците в другите
две категории са част от
тази награда, защото са
основен актив от култур-
ния продукт на града.
Това е награда, която обе-
динява усилията на
общинските структури
по туризъм, туристиче-
ския бранш и държавата,
защото културният ту-
ризъм е приоритетен как-
то за град Пловдив, така и
за България“ каза при
награждаването дирек-
торът на ОП „Туризъм“
Виделина  Наградата
беше връчена от зам.-
министъра на туризма
Ирена Геор-гиева, която
подчерта огромната роля
на града за популяризи-
ране на културния ту-

ризъм в световен ма-щаб
и сподели подкрепата на
Министерството на
туризма в процеса по
включване на Епископс-
ката базилика на Фи-
липопол и античните
мозайки на Пловдив в
списъка на ЮНЕСКО.

Наградата е заслужен
финал на 2017 г., през
която Пловдив показа, че
стратегията да се работи
ЗАЕДНО и професионал-
но на всички нива в
туризма е най-успешна и
получи много признания:

• “FlightNetwork” –
световен туристически
сайт нареди ОП „Тури-
зъм“ сред “20-те най-
добри световни туристи-
чески организации за 2017
г.“

• Първо място  в

категорията„Най-ефек-
тивни рубрики и публика-
ции“ получи Община
Пловдив в Национален
конкурс „Чети и пъту-
вай“ за най-мащабната
рекламна кампания, свър-
зана с посещението на
журналисти от FIJET във
връзка с удостояването
на града с приза „Злат-
ната ябълка“.

• „Община с най-
добра маркетингова поли-
тика за 2017 г.“  – Първи
национален конкурс на
АБТТА.

• „Най-ефективно
партньорство с туристи-
ческия бранш“ на БХРА.

Община Пловдив бе
наградена и с приза  за
„Най-успешна маркетин-
гова стратегия в туризма
за 2017”на Годишните

награди  BALKAN
AWARDS FOR
TOURISM INDUSTRY
BATI 2017. Пловдив
получи  Гран при за трета
поредна година. През
2016 г. отличието бе за
„Лидер в туризма на
Балканите“.

Организационният
комитет, медийните парт-
ньори и журито номини-
раха и отличиха страте-
гията на Община Плов-
див, която е сред най-
атрактивните европеис̆ки
дестинации, с високо раз-
вита конкурентоспособна
туристическа индустрия.
Градът под тепетата е
център на проспериращ
туристически район, с
уникална среда на запазе-
на природа, впечатлява-
що културно наследство,
динамична съвременна
култура, високотехноло-
гично и стабилно бизнес
пространство и разнооб-
разие във възможностите
за прекарване на свобод-
ното време. „Всичко това
е в резултат и от прилага-
нето на успешната марке-
тингова стратегия в
туризма“, е преценката на
журито.

Градът е лидер в туризма

Пловдивската група 4Мagic спечели „Х Фактор“ 

Накарахте ни 
да се гордеем!

Десетте причини да посетите Пловдив,
според CNN:

1. Най-старият постоянно обитаван град в Европа
2. Невероятна храна и вино
3. Айляк
4. Гостоприемство
5. Античният театър
6. Наблизо е зашеметяващата Родопа планина
7. Бохемският квартал „Капана“
8. Тепетата
9. Най-дългата пешеходна зона
10. Нощен живот 7 дни в седмицата за всички вкусове



К
алендар за 2018
година представя
родовите фами-

лии, оставили незали-
чим отпечатък в исто-
рията на Пловдив и
България. В последни-
те години стана тради-
ция Регионалният
исторически музей  да
прави луксозно изда-
ние, като този път
темата е „Род, семей-
ство, отечество“.

„Тези бележити фа-
милии създават духа на
Пловдив, с който и до
днес се гордеем.
Разказвайки тяхната
история, ние популяри-

зираме делото им.
Повечето от техните
наследници са пръсна-
ти в различни краища
на света, а голяма част
от фондовете на музея
се формирани от техни
дарения. Най-голямата
колекция, свързана с
делото на Хр.Г.Данов,
е именно при нас.
Последната ни значима
придобивка е само
отпреди две години.
Това е над 100-годиш-
ната бална рокля на
съпругата на бележи-
тия възрожденец
Найден Геров – Мария,
която беше показана в

изложбата по повод
131 години от Съеди-
нението на Княжество
България с Източна
Румелия. Дарението
направи правнучката,
която живее в Австри.
Мария е била свързана
с почти всички благо-
творителни организа-
ции от края на 19 и
началото на 20 век и е
била една от най-
известните дами на
Пловдив”, коментира
директорът на музея
Стефан Шивачев.

До края на 18 век
Пловдив е определян

като ориенталски град,
една от перлите на
Османската империя, с
преобладаващо мю-
сюлманско население и
гърчеещи се право-
славни жители. В нача-
лото на 19 век тук се
заселват будни и за-
можни български фа-
милии от Стара плани-
на, Средногорието, Ро-
допите и Македония,
които откриват пътя на
борбата за утвърждава-
не българския характер
на града. 

В града на тепетата
те намират изключи-
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Знатни родове

Първата фамилия, която е поместена на
страницата за януари, е тази на братята Стоян и
Вълко Чалъкови. Те идват от Копривщица,
забогатели от отглеждането и търговията с овце за
Цариград. Много бързо навлизат в градската
управа на Пловдив, били са лични гости на
султана и повеждат борбата на българите срещу
гърците. Вълко Чалъков е наричан градоначалник
Филипополски на православното население.
Двамата братя са основни ктитори на Рилския и
Бачковския манастир и благодарение на тях
днешните православни храмове в „Старинен
Пловдив“ са изградени наново. Голямото дело на
Стоян Чалъков е създаването на Пловдивското
епархийско училище „Св. Св. Кирил и Методий“.
Техните братовчеди Вълко и Стоян Чалъкови,
които идват малко по-късно в Пловдив, също са
големи дарители за построяването на редица
български църкви и училища. Децата на
фамилията Чалъкови вече имат европейско
образование и повеждат борбата за църковна
независимост. От внуците на фамилията
съществен принос в историята има д-р Георги
Вълкович, министър в свободна България и
Никола Чалъков – три пъти кмет на Пловдив.

Родът Чалъкови създава Пловдивското
епархийско училище „Св. Св. Кирил и Методий“

Месец февруари е посветен на рода на д-р
Стоян Чомаков, който, след като остава сирак в
Копривщица, е отгледан от Чалъковци. След като
се образова в Европа, Стоян Чомаков се
утвърждава като първи градски лекар и водач на
църковно-националната борба. След
Освобождението е министър на просвещението, а
неговата дъщеря е придворна дама. Внукът му
Стоян Петров Чомаков е български офицер, а по-
късно и посланик на България в Унгария, САЩ,
Швеция и Япония.

Родът Чомакови дава първият
градски лекар- д-р Стоян Чомаков

Историята на рода Кесякови разказва
страницата за месец март. Искро Кесяков идва
първи в Пловдив като доведен син на Вълко
Чалъков. Неговият син Константин Кесяков е
полковник и командир на дружина в българското
опълчение, а след Освобождението става
началник на милицията в Източна Румелия. Брат
му Тодор пък е директор на правосъдието и
председател на Постоянния комитет в Източна
Румелия. Най-виден представител на рода
Кесякови от третото поколение е д-р Иван
Кесяков – два пъти кмет на Пловдив и министър
на здравеопазването в продължение на доста
години.

От рода Кесякови е д-р Иван Кесяков – 
два пъти кмет на Пловдив

Друга знакова личност в Пловдив от онова
време е Найден Геров, който също идва от
Копривщица. Информация за него и делото му е
поместена на четвърто място в луксозния
исторически календар. Благодарение на Найден
Геров през 1849 г. се утвърждава българското име
на града – Пловдив. Той е създател на
Епархийското училище, участник в борбата
срещу фанариотското духовенство. След
Освобождението и дълги години труд Найден
Геров издава своя уникален петтомен „Речник на
българския език“. Създава голямо семейство, а
съпругата му стои в основата на
благотворителността в Пловдив.

Найден Геров утвърждава българоскто име 
на града – Пловдив

Месец май разказва за фамилията Гешови.
Четиримата братя Христо, Евстрати, Димитър и
Никола идват в Пловдив през 30-те години на 19
век от Карлово и създават търговска къща „Братя
Иван Гешови“. С годините се утвърждават като

най-големите банкери в Пловдив, откриват
кантори в Цариград, Виена и Манчестър и
подпомагат църковно-националното движение.
От техните наследници изпъква Иван Евстратиев
Гешов, министър-председател на България през
1911 -1913 г., председател на БНБ и на БАН,
многократно финансов министър. Братовчед му
Иван Стефанов Гешов пък е кмет на Пловдив.
Третото поколение на фамилията са офицери,
юристи, финансисти и инженери. Сред тях инж. Иван
Гешов е главният инженер на Първото Българско
изложение в Пловдив, който за по-малко от година
построява над тридесет панаирни павилиона.

Родът Гешови е дал най-големите банкери 
на Пловдив

Историята на рода на д-р Константин
Стоилов е на шестата страница на календара.
През 40-те години на 19 век баща му Стоил се
преселва от Стара Загора в Пловдив, където се
ражда единственият му син Константин Стоилов.
Той се образова в Хайделберг, става първият
доктор по право и политически секретар на княз
Александър Батенберг. Константин Стоилов е
многократно министър на правосъдието и на
вътрешните работи и два пъти премиер на
България. Това е човекът, който поставя основите
на „Българското икономическо чудо“ от началото
на 20 век.

Константин Стоилов  е два пъти премиер 
на България

Месец юли е посветен на Пеевия род. В
началото на 19 век Пею Кюркчията от Белозем се
издига в кожухарския еснаф в Пловдив. Той има
трима синове, от които най-известен е Костаки
Пеев – първомайстор в кожухарския занаят и



телно добра почва за
стопанска и икономи-
ческа реализация –
оглавяват занаятчий-
ските еснафи, откриват
свои търговски канто-
ри от Измир, до Виена
и Манчестър. 

Трупат богатства,
но ги харчат за родови
къщи, за нови храмове
и училищни сгради на
Трихълмието. Те огла-
вяват борбата за цър-
ковна служба на бъл-
гарски език, за учебни-
ци и училища, припом-
ня Стефан Шивачев.

Заселилите се в
Пловдив български ро-

доначалници са били
неуки, познаващи само
четмо, писмо и сметки
от килийните училища
по черкви и манастири,
но второто поколение –
техните деца, завърш-
ват европейско образо-
вание и оглавяват сто-
панския и политически
живот на свободна
България.

Благодарение на
тези български фами-
лии, ние дължим това
побългаряване на
Пловдив и победата на
българска идея в града,
пояснява директорът
на музея.
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основател на първото акционерно дружество
„Пчела“ в Пловдив. След Освобождението той е
първият избран кмет на града, поставя основите
на общинското управление, основател е на
първата фабрика за сапун и е сред основателите
на Търговско-индустриалната камара.

Родът Пееви дава първия кмет на Пловдив 
след Освобождението

Август разказва за Христо Г. Данов, който
идва в Пловдив от Клисура. Той издава повече от
хиляда книги и учебници, поставя основите на
новото образование, открива първата българска
печатница. Като кмет на Пловдив започва
залесяването на тепетата, благоустроява и дава на
улиците български имена. Синът му Милош е
също кмет на Пловдив, негови наследници са
професори по история.

Христо Г. Данов поставя основите на новото
образование

Септември е посветен на Герджиковия род,
чийто основател е Иван Герджиков от
Копривщица. След Освобождението той участва в
създаването на новата администрация и става
председател на Пловдивския окръжен съд.
Изгражда емблематичната Гержикова къща,
намирала се на мястото на днешната Съдебна
палата в Пловдив. Синът му Михаил е сред
дейците на ВМРО, а през 1903 г. оглавява
организацията и води чета по време на
Илиденско-Преображенското въстание. До края
на живота си работи като журналист, преводач и
остава верен на борбите на българите в
Македония и Одринско.

Родът Герджикови участва в създаването на
новата градска администрация

Интересна информация за Велегановият род,
чийто основател е Димитър от Банско, представя
страницата, посветена на октомври. Неговите
синове Лазар и Иван правят в „Капана“ малка
леярница, а през 1876 г. леят лъвчета за калпаците
на въстаниците и оловните куршуми. След
Освобождението правят Първата българска
специализирана леярна за църковни камбани, като
само за Пловдив отливат 26 камбани за 16 църкви.
Тяхното дело е продължено от наследниците им, а
фамилията Велеганови е символ за църковни
камбани в България повече от два века.

Родът Велеганови развива
леярството в Пловдив

Родът Генадиеви е намерил място в луксозния
календар през ноември. Основател е Велешкият
митрополит Генадий, чийто син Иван, роден в
Охрид, се заселва в Пловдив през 1873 г. Той има

трима синове – единият, от които – Никола, е
участник в Съединението на България. По-късно
той завършва право става министър на
правосъдието, на търговията и земеделието, както
и на вътрешните работи. Вторият син на Иван
Генадиев – Харитон, е журналист, преводач,
дипломат и секретар на царската канцелария, а
третият – Павел Генадиев, е индустриалец и
собственик на мина в Павелско.

Основател на рода Генадиеви е Велешкият
митрополит Генадий. Синовете му са политици ,

индустриалци и журналисти 

Декември е посветен на художниците Христо
и Нягул Станчеви. Христо идва в Пловдив да
учи, а по време на войните е художник на фронта.
Най-добрите си творби създава през 30-те години
на 20 век, сред, които „На нивата“. Синът му
Нягул рисува акварели, посветени на Пловдив,
пейзажи и картини с историческа тематика.

Родът Станчеви е известен 
с художниците си

Според историците именно на хората,
намерили място в този календар, Пловдив
дължи гордостта си, а пловдивчани – правото
да кажат, че този е вечният български град.

Календарът е запечатал и уникални
фотографии, наред с историческите факти.
Така например в изданието с колекционерска
стойност може да се види първата панорамна
снимка на Пловдив от 1871 година. Неин автор
е Димитър Кавра.

превърнаха Пловдив
5

в български град
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Нова детска градина
в  Коматево откриха
кметът  Иван Тотев и
райкметът на „Южен“
Борислав Инчев.
Градината е с 4 групи -
две яслени и две детски,
с общо 100 деца.

Борислав Инчев бла-
годари на общинските
съветници и на кмета
Иван Тотев за решение-
то да бъде построена
нова детска градина в
“Южен”. Инвестицията
е на стойност 1.250 млн.
лв., като включва и 4
изцяло нови детски пло-
щадки на мястото на
бараките тип „Пионер“
от 1971 г. Градината е
със собствена система
за подгрявяне на водата
чрез слънчеви батерии.
Осигурена е топла
връзка със старата сгра-
да, локално парно за
зимата и климатици за
летните дни.Всяка от
групите в новото крило
на градината разполага
със собствена модерна
детска площадка, отго-
варяща на съвременните
стандарти за безопас-
ност.

„След като през
последните няколко
години построихме дет-
ските градини  „Чайка“,
„Мир“, „Котаракът в
чизми“, детска ясла
„Приказка“, обновихме
и разширихме съще-
ствуващи детски заведе-

ния, продължаваме да
изграждаме още нови
градини“, заяви кметът
Иван Тотев. Той посочи,
че жителите на града
постоянно се увелича-
ват, което се отразява
върху потребностите от
нови детски заведения.

Очаква се през 2018-
а да стартират дейно-
стите по изграждането
на градина на бул.
„Александър Стамбо-
лийски“, предстои раз-
ширение с 2 групи на
ясли„Веселушко“ в
„Източен“.Предвижда
се нова по-голяма сгра-
да на ДГ „Каменица“ в
„Централен“, а на по-
късен етап – още нови
детски заведения в
„Южен“, „Северен“ и
„Западен“.

Мащабна залесител-
на акция се проведе в
парк „Розариума“. 60
нови дръвчета бяха от
служители на ОП
„Градини и паркове“
съвместно с район „За-
паден“.

„Облагородяването“

на „Розариума“ про-
дължава с пълна сила,
обяви кметът на
„Западен“ Димитър Ко-
лев. 

След като бяха
изградени алеи, бяха
поставени беседки, дет-
ски площадки, барбе-

кюта, пейки и чешма, в
момента се изгражда
поливна система, която
да обслужва цялата
зона от 13 декара.
Освен това бе ренови-
рана кучешката пло-
щадка и бе изградено
игрище за волейбол.

Нов паркинг за 20
автомобила бе изграден
в „Тракия“ -  между
блок 16 и „Оазис 5“ с
подкрепата на бизнеса
в района и като част от
инициативата „Стъпка
в повече“.  Кампа-
нията стартира преди
пет години по идея на
кмета на „Тракия“
Костадин Димитров и
обединява усилията на
общината и представи-
телите на частния сек-
тор.

С изпълнението на
инвестиционната про-
грама на район
„Тракия“ през 2017
година бяха изградени
около 200 нови парко-
места. През следваща-
та година трябва да
бъде готов ПУП за
многоетажен паркинг
на площ от 4700 кв. м.
и да започне проекти-
ране на съоръжението.

Нова детска пло-

щадка бе изградена до
блок 106 в район
„Тракия“. Съоръже-
нието отговаря на
съвременните изисква-
ния за качество и без-
опасност – настилката
е противоударна, зона-
та е оградена, има
пързалка, люлки, кла-
тушки, пясъчник и
пейки. 

Освен детската пло-
щадка в междублоко-
вото пространство са
изградени алеи, офор-
мени са зелени кътове
и са засадени дръвче-
та.

Нови 150 дръвчета
бяха засадени при по-
редната мащабна зале-
сителна акция в парк
„Лаута“. „Близо 80 де-
кара ще достигне
единственото по рода
си през последните
десетилетия разшире-
ние на „Лаута“, заяви
кметът на района Кос-
тадин Димитров.

200 паркоместа в
„Тракия“ през 2017-а

Кметът на район
„Централен“ Георги
Стаменов се срещна
предколедно с младите
спортисти и треньори на
баскетболен клуб
„ М а р и ц а - К ъ р ш и я ка
Пловдив 2012”. Размяна
на подаръци, игра и
почерпка включваше
празникът, подкрепен от
районната администра-
ция на „Централен“.
Георги Стаменов
поздрави младите спор-
тисти и им пожела здра-
ве и желание за победи.
Той получи като

подарък книгата на
Станко Стоянов
„Треньори - строители
на пловдивския баскет-
бол“.

Баскетболен клуб
„ М а р и ц а - К ъ р ш и я ка
Пловдив 2012” е създа-
ден през 2012 година. В
клуба тренират около 80
деца на възраст между 7
и 16 години, основно
момчета. Треньорите в
клуба работят на добро-
волни начела. Клубът се
издържа сам и с частич-
на подкрепа на Община
Пловдив.

„Централен“  подкрепи баскетболен клуб

Новата градина „Ралица“ блесна

Предколеден конкурс
за рисунка „Магията
Пловдив” бе проведен в
район „Северен” като
част от „Фестивал на
малките таланти“. 123-
ма художници от 8 учи-
лища в района предста-

виха хилядолетния ни
град, като рисуваха
неговото минало, архео-
логически паметници,
забележителни красоти,
знакови места и хора. 

При малките худож-
ници победител е Анна

Костова от СУ „П.
Яворов”, а при по-голе-
мите – Стефани Исакова
от ФЕГ „Ант.дьо Сент-
Екзюпери”. Призьорите
получиха  подарци от
кмета на района Ральо
Ралев.

“Магията на Пловдив” събра 
младите художници в „Северен“

Млдите художници от училищата 
в район „Северен“ рисуваха миналото на Пловдив

Парк „Розариум“ 
порасна с 60 дръвчета
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- Кога за първи път
гледахте мач на
"Локомотив" и защо
точно на този отбор?

- Бях на 4 години и на
мач ме заведе дядо ми.
Той беше локомотивец в
сърцето и душата си и
нормално беше да тръгна
по неговия път, за което
винаги съм му бил благо-
дарен.

- А на младини уча-
ствали ли сте в запалян-
ковски екшъни?

- Тогава времената
бяха други. Така напри-
мер в тумбата, с която
ходех на мачовете, имаше
ботевисти, локомотивци,
спартаклии. Бъзици
имаше в изобилие, но до
простотии никога не се е
стигало. И сега имам
страхотни приятели,
които са привърженици
на други клубове, но това
не ни пречи да си пием
заедно ракията след мач.

- Вие сте идеологът
на първия фен клуб в
България. Кога се пръкна
това чудо за времето
си?

- Всичко стана много
спонтанно, а идеята се
роди през 1988 година.
Това неформално чудо,
наречено фен клуб на
"Локомотив", първона-
чално предизвика усми-
вки, но постепенно при-
вържениците на Локо го
приеха и то се утвърди
като част от клуба.

- Наричат ви фут-
болния зъболекар, защо-
то лекувате играчи,

треньори и целия персо-
нал на стадиона в
"Лаута" без пари.
Зъболекарските услуги
са скъпи?

- Това, което правя, ми
доставя огромно удовол-

ствие. Не мога да си пред-
ставя, че ще откажа на
някого да му помогна. А
за пари дори не се сещам.
Не може да обичаш няко-
го и да го гледаш в ръцете.

- Каква е картинката

сега в "Локомотив"?
- За съжаление това,

което се случва на "Лаута"
не може да ме радва.
Правят се непрекъснато
грешки, които спират раз-
витието на клуба в посока
нагоре. Няма как да се
оправят нещата, защото
липсва приемственост и
стратегия. Ето и един
жесток пример. От 2000
до 2017 година са се сме-
нили 11 президента.И
всеки, който стъпи на
"Лаута", започва да си
мисли, че футболът в
"Локомотив" започва от
него. Стигна се до един
куриоз.През 2014-2015
фенове създадохме
"Обединение за
"Локомотив" с председа-
тел един страхотен биз-
несмен Николай

Неделчев. Аз бях избран
за изпълнителен директор
на клуба. На "Лаута" беше
настъпил финансов
колапс и с хората от обе-
динението трябваше да
спасяваме клуба от фалит.
Слава Богу, успяхме. Но
тръгнаха приказки, че сме
започнали да управляваме
някакви чужди пари. И се
махнахме. Друг пример.
Чудя се как може да има
"специалисти", които с
лека ръка станаха причи-
на Мартин Камбуров да
напусне "Локомотив".
Това е чудовищна глу-
пост. Не ми харесва и
работата в детско-юно-
шеската школа.

- Но в Швеция деца-
та на "Локомотив"
спечелиха бронзовите
медали на голям тур-
нир?

- Така е наистина. Това
е изключителен успех. Но
е постигнато от един
набор деца, родени 2004
г.. Аз говоря за работата в
перспектива, защото в
школата има много групи.

- А какво ще кажете
за чуждите футболи-
сти, които играят в
България?

- Тук също има голям
парадокс, защото гурбет-
чиите по принцип са по-
евтини от нашите. Което
показва каква класа са.

- Локо имаше и стра-
хотни успехи. През 2004
година черно-белите
станаха шампиони.
Какво си спомняте от
този изключителен
успех?

- Това беше една при-
казка, а всеки мач - едно
невероятно преживяване.

- Кои са най-добрите
футболисти, които са
играли в "Локомотив"?

- Ние винаги сме
имали страхотни играчи.
Но ще спомена само
името на Христо Бонев,
защото не подлежи на
никакъв коментар.
Страхувам се да не про-
пусна някого.

- Кои, според вас, са
най-добрите треньори,
които са работили на
"Лаута"?

- Това са Димитър
Григоров, Димитър
Димитров-Херо, Едуард
Ераносян и Илиян Илиев. 

Константин Думанов:

ЛИЦАТА НА ПЛОВДИВ

Да зарежа „Локомотив“ означава
да си сменя вярата!

Пловдивският "Локомотив" е сред най-
колоритните клубове в България. С всички-
те плюсове и минуси. А феновете са
известни с безграничната си любов към
отбора, които много трудно прощават
измяната. Д-р Константин Думанов не
прави изключение. Не си спомня някога да е
пропускал без причина мач на черно-белите
и е категоричен, че никога през главата му
не е минавала мисълта да зареже отбора,
дори когато е бил нараняван. Това би означа-
вало да си сменя вярата, категоричен е 57-
годишният зъболекар.  Доктор Думанов е
идеологът на първия фенклуб у нас.

Няма никакво съмне-
ние, че Христо Бонев-
Зума е сред най-велики-
те български играчи. И
не случайно футболни-
те хора у нас са катего-
рични, че таланти като
Зума не се раждат всеки
ден. В своята бляскава
кариера Бонев е играл
само в "Локомотив",
където е записал 404
мача и е отбелязал 180
гола. Има още 6 срещи
и 5 гола за ЦСКА, кога-
то е войник. В нацио-
налния отбор е записал
98 мача с 48 гола, а за
класата му говори
фактът, че 42 пъти е бил
капитан на държавния
тим. Нещо, което не е
постигал нито един
футболист от провин-

циален отбор. Зума е
играл на две световни
първенства - Мексико-

1970 и ФРГ-1974, като
се е разписвал и на
двата шампионата.

Обявяван е за футбо-
лист N1 на България
през 1969, 1972, 1973 г.
Включен е в световния
отбор през 1971 г. за
бенефисния мач на
легендарния Лев Яшин
в Москва. А на неговия
бенефис през 1984 г. в
Пловдив идват световни
звезди като Боби Мур,
Волфганг Оверат, Ян
Томашевски, Ференц
Бене. 

След като прекратява
спортната си кариера
Христо Бонев завършва
НСА и футболната
школа в Кьолн. Като
треньор на национал-
ния тим класира
България на световните
финали във Франция-
1998.

Малките футболисти
на "Локомотив" - роде-
ни 2004 година, спече-
лиха бронзовите медали
на най-големия турнир
в света за млади талан-
ти Gotha Cup в швед-
ския град Гьотеборг. В
надпреварата взеха уча-
стие 137 отбора от 31
страни. Възпитаниците
на треньора Апостол
Костадинов изиграха 9
мача  и постигнаха 7
победи, като 5 от тях
над представителите на
световни футболни
държави като Германия,

Швеция, Испания,
Бразилия, Франция.
Двата успеха са срещу
САЩ и Тунис.По време
на турнира нашите
момчета вкараха 31
гола, а получиха 15. На
полуфинала пловдивча-
ни се срещнаха отново с
Тунис. Редовното време
завърши 1:1, като при
дузпите нашите съпер-
ници бяха по-точни и
спечелиха с 3:2.

Във всичките възра-
сти в турнира взеха уча-
стие общо 1763 отбора
от 82 държави.

Детски тим от „Лаута“
в Топ  4 на света

Футболисти като Зума не се раждат всеки ден
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П
рез 2017 година
п л о в д и в с к и т е
състезатели спече-

лиха 6 златни, 6 сребърни
и 9 бронзови медала от
световни и европейски
шампионати

Няма никакво съмне-
ние, че пловдивският
спорт започва да си връща
позициите, които имаше в
България в предишни
години. Това си пролича
по време на тържеството,
когато бяха обявени
резултатите от тради-
ционната анкета за опре-
делянето на най-добрите
спортисти под тепетата
през 2017 година. И това е
така, защото голямата
част от отличията бяха
дело на младите таланти,
които са бъдещето на род-
ния спорт. Младоците се
отчетоха с 5 златни, 4
сребърни и 6 бронзови
медала, а за батковците
останаха 1 златно, 2
сребърни  и 3 бронзови
отличия. В групата на
младите таланти бяха
посочени 22 състезатели
в 12 вида спорт, а при
мъжете и жените - 24
спортисти в 13 вида
спорт. 

Трябва да се отбележи,
че на различни европей-
ски и световни първен-
ства и турнири тази годи-

на място на призови пози-
ции намериха  много
пловдивски състезатели,
които по различни причи-
ни, често независещи от
тях, останаха в подножие-
то на върха. Което означа-
ва, че са на крачка от
медалите и бъдещето е
тяхно.

Тази година волейбол-
ният отбор на "Марица"
стори истинско чудо.
Момичетата на старши
треньора Иван Петков
буквално нахлуха в исто-
рията на българския
спорт. Най-напред те
направиха нечуван за
България пробив в евро-
пейския волейбол, като
се класираха в груповата
фаза на Шампионската
лига, където право да
играят имат  16-те най-

силни отбора на Стария
континент.А много от
тях и на света. Там, къде-
то има състави, чийто
бюджети се измерват в
милиони долари. Като
руският тим на "Енисей",
който бе отстранен на
квалификациите от
"Марица". Да не говорим

за вътрешното първен-
ство, където жълто-сини-
те нямат никаква конку-
ренция. А на президента
на клуба Илия Динков
феновете на пловдивския
волейбол трябва да му
изградят паметник,
защото това е човек,
който знае какво прави и

как да го направи.
Когато се говори за

историята на българския
спорт, не може да се под-
мине и другият впечатля-
ващ факт. Обявяването
на "Марица" за спортист
N1 на Пловдив за 2017
година. И то напълно
заслужено. Нещо, което
никога не се е случвало в
България. Но явно тези,
които са участвали в гла-
суването, абсолютно
точно са преценили
всички плюсове и мину-

си, когато са пускали
"бюлетината". И това не
бива да ни учудва, защо-
то големите успехи в
спорта вече са немисли-
ми без отборния дух.
Доказва го и мястото на
"Виктория волей" в анке-
тата. Това е клубът,
чийто млади волейболи-
сти всяка година играят
важна роля в европей-
ските шампионати при
подрастващите.

При младите таланти
също има абсолютно
заслужил победител.
Това е световната вице-
шампионка в тройния
скок до 18 години
Александра Начева. 16-
годишната възпитаничка
на Стойко Цонов учуди
света, след като в
Найроби остави след
себе си по-големите от
нея съпернички. А малко
по-късно на европейско-
то в Италия до 20 години
се класира на 4-то място.

Няма никакво съмне-
ние, че всеки от участни-
ците в анкетата е
донесъл слава за
Пловдив. Наистина е
трудно да бъдат изброе-
ни всички, но е истина,
че тези великолепни
спортисти заслужават
огромно уважение.

декември 2017 г.

Да си призная не очак-
вах такова признание.
Досега винаги победите-
ли са ставали състезатели
в индивидуалните спор-
тове. Затова, когато обя-
виха, че "Марица" е N1,

бях доста смутен. Сега
обаче съм наясно, че това
голямо признание, за
което благодаря на всич-
ки гласували за нас, тряб-
ва да бъде защитавано.
Момичетата също са впе-

чатлени и се радваха зара-
ди уважението към тех-
ния труд. А трябва да
кажа, че те работят все-
отдайно. Тук е мястото да
благодаря на кмета на
Пловдив Иван Тотев,

защото ми е пределно
ясно, че без помощта на
градската управа няма
как да постигнем тези
резултати. Всичко това ме
прави оптимист за бъде-
щето на "Марица".

Изненадан съм, но и щастлив от голямото признание 1. ВК "Марица"
2. Янислав Герчев - джудо, СК "Арена спорт"
3. Иван Команов - СК "Ронин", киокушин
4. Валери Димитров - АСКК "Тракия", шинкиокушин
5. Кристиан Василев - СК "Хеброс", гребане
6. Иванка Делева - АСКК "Тракия", шинкиокушин
7. Ангел Кодинов - СККК "Чипилски", кану-каяк
8. Георги Цонов - СКЛА "Ботев", троен скок
9. Димитър Кузманов - ТК "Локомотив", тенис
10. Христо Реков - СККК "Тракия", кану-каяк

1. Александра Начева - СКЛА "Ботев", троен скок
2. Лиляна Георгиева СКЛАТ Тракия", лека атлетика
3. Виктория Радева - ШК "Локомотив 2000", шах
4. Иван Пановски - СК "Тракия спорт". сумо
5. Преслав Николов - АСКК "Тракия", шинкиокушин
6. Лилия Митрева - АСТК "Тракия", таекуондо-ITF
7. Ноел Николов - АСКК "тракия", шинкиокушин
8. Галатея Герова - СКХГ "Тракия Елит", 
художествена гимнасика
9. "Виктория Волей"
10. Диана Петкова - ПК "Спринт", плуване

Класиране за мъже и жени

Най-добър млад състезател

Без предупреждение “Марица“ нахлу
в историята на българския спорт

Няма да крия, че съм
безкрайно радостен от
първото място на
Александра. Преди
тържеството бях малко
притеснен, защото поня-
кога тези анкети са
доста непредсказуеми.
Не можех да си предста-
вя какво щях да й кажа,
ако имаше друг победи-
тел. А тя  не е злобен

човек. Готова е да
помогне на всекиго.
Дори на най-голямата си
съперничка по време на
състезание. Но съм
доволен, че не й липсва
спортната злоба, което е
нещо различно.И много
обича да побеждава.
Сега ни предстои много
работа, защото предстои
горещ сезон.Александра

се готви за участия в
европейско до 18 години
в Унгария и световно в
Дубай до 20 години. Ще
участва на младежките
олимпийски игри в
Аржентина до 18 годи-
ни. Георги ще стартира
на световното в зала в
Бирмингам през март и
на европейското през
август в Берлин.

Александра заслужава да бъде N1

Иван Петков, треньор на „Марица“:

Стойко Цонов, треньор на Александра: 

Волейболистките на
„Марица“ заслужиха

първото си място 
в класацията след силни

игри  през годината и
спечелените трофеи


