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О
бщина Пловдив
стартира дебат -
обсъждане и наби-

рането на идеи, които да
бъдат заложени в програма
от мерки за оживяване на
Стария град и превръщане-
то му по подобие на квар-
тал „Капана“ – изпълнен с
хора, събития и инициати-
ви, които вече се превърна-
ха в традиционни. „Сега
искаме да работим и да
направим същото в Стария
град и да приложим на
практика идеите, които
получим от гражданите“,
коментира кметът Иван

Тотев.
В началото на резервата

ще бъдат поставени карти,
които ще оказват къде се
намират заведенията и
ресторантите и къде човек
може да отдъхне след раз-
ходка по калдъръмените
улици. Община Пловдив
ще стимулира и подкрепи и
добрите идеи на бизнеса в
зоната.

Общината иска да чуе
гражданите какво мислят
по въпроса как да се „раз-
движат“ общинските
къщи, в които се има карти-

ни и действат като галерии
на прекрасни пловдивски
автори, но често са празни.

235 000 лева от общин-
ския бюджет ще бъдат пре-
доставени на Арменското
църковно настоятелство, за
да реализират проект за
удължаване на стълбите от
църквата до Небет тепе,
като ще има и две тераси с
пейки за наблюдение. 

В момента до арменска-
та църква се строи музей, в
който ще бъдат сложени
експонати на картини,
основно от 1915 година,
когато хора от арменската

общност са бягали от пре-
делите на Османската
империя.

„Така, както в началото,
преди 4 години подкрепих-
ме събитията в Капана,
сега искаме това да се
случи и със Стария град,
затова сме отворени за
идеи да оживим резервата.
Ще продължи и съвместна-
та ни работата с
Археологическия музей по
отношение на Небет тепе,
със Занаятчийската камара
и улицата на занаятите, с
ремонтите“, каза още Иван
Тотев.

Здравейте!
Централна тема през януари

беше приемането на бюджета за
2018 година. Той е рекорден и
оптимистичен, с разширена
приходна и разходна част, което
позволява стартирането на повече
обекти. През 2018 година ще
започне работа по важни за града обекти,
както и ще продължи напредъкът по вече
започналите проекти. Търсят се допълнителни
възможности като оптимизиране на
бюджетните планове, допълнително финан-
сиране по проекти от републиканския
бюджет.

Най-много разходи в Бюджет 2018 се
предвиждат за образование, като и тази
година продължава реализирането на
политиките за модернизиране на учебния
процес и изпълнението на Стратегията за
развитие на образованието в Община Пловдив.
Залагат се целеви средства за ремонт на
Професионалната гимназия по дърво-
обработване, като се предвижда там да
започне дуално обучение по полиграфия. Над
един милион лева се отделят за нова спортна
зала в Езикова гимназия „Иван Вазов“ и други.

Фокусът на Община Пловдив продължава
да бъде Европейска столица на културата 2019
и работата по изграждане на културната
инфраструктура - реконструкцията на площад
„Централен“, изложбената залата на ул.
„Гладстон“ 32, залите на Градската
художествена галерия, кино „Космос“,
закупуване на мобилна зала. Един милион лева
се предвиждат и за превръщането на бившия
детмаг „Снежанка“ в изложбена зала,  9
милиона лева от бюджета се отделят за
културно съдържание и за дейността на
Фондация „Пловдив 2019“.

Не се предвижда увеличение на местни
данъци и такси, както и поемането на нови
дългове. Община Пловдив продължава да е с
най-високия кредитен рейтинг за България
„ВВВ-“ – стабилна перспектива.

Инж. Иван Тотев, 
Кмет на Пловдив

17 милиона лева от опе-
ративна програма „Региони
в растеж“ ще бъдат предо-
ставени за саниране на зна-
кови частни сгради в цент-
рална градска част, при
които е възможно, ясни са
собствениците, които могат
и искат да направят етажна
собственост. В момента
има 17 сгради, за които има
такива сдружения.

Няколко са в квартал
„Капана“, на Главната
улица, до Римския стадио-
на, до аптека “Марица”, в
близост до Община
Пловдив и са в неугледно

състояние. Сградите ще
бъдат възстановени по
начина и с материалите, с
които са били изградени,
след съгласуване с
Националния институт за
недвижимо културно
наследство.

Първоначално ще бъдат
включени сгради в цент-
рална градска част, на друг
етап ще бъдат добавени и
малките жп блокове между
Бетонния мост и Сточна
гара, както и намиращите
се на бул. „Цариградско
шосе“, т.нар. „гръцки блок-
чета“.

Санират знакови
сгради в центъра

на Пловдив

Старият град още по-жив -

Янислав Герчев:

Файненшъл таймс:

да чуем гражданите и бизнеса
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2018
гoдинa
c e
oчepтa

вa дa бъдe мнoгo
ycпeшнa зa индycтpиaл-
нитe зoни в Бългapия.
Cтaбилният pacтeж в
бългapcĸaтa и блaгoпpи-
ятнaтa cитyaция в
cвeтoвнaтa иĸoнoмиĸa
мoтивиpaт бългapcĸи и
чyжди инвecтитopи дa
влaгaт милиoни лeвoвe в
нoви и paзшиpeния нa
вeчe cъщecтвyвaщи
пpoизвoдcтвa y нac. To-
вa cтaнa яcнo в paмĸитe
нa пeтaтa гoдишнa
ĸoнфepeнция "Индyc-
тpиaлнo cтpoитeлcтвo и
инвecтиции 2018 г.", в
ĸoятo взexa yчacтиe
пpeдcтaвитeли нa дъp-

жaвaтa, мecтнитe влacт
и бизнeca.

Дeceтĸи нaши и чyж-
ди ĸoмпaнии oт paзлич-
ни ceĸтopи пoдгoтвят
cepиoзни инвecтиции в
"Tpaĸия иĸoнoмичecĸa
зoнa". Πpeдпpиятиятa ca
c шиpoĸ cпeĸтъp нa дeй-

нocт - oт xpaнитeлнo-
вĸycoвaтa и тeĸcтилнaтa
пpoмишлeнocт, дo
виcoĸoтexнoлoгични
пpoизвoдcтвa ĸaтo тoвa
нa aвтoмoбилни ĸoмпo-
нeнти и мoдepни мaши-
ни c цифpoвo yпpaвлe-
ниe. Oĸoлo 20 ĸoмпa-

нии, пoвeчeтo oт ĸoитo
бългapcĸи, щe инвecти-
paт дeceтĸи милиoни
лeвoвe в "Tpaĸия иĸoнo-
мичecĸa зoнa”. Гoлeми
чyжди ĸoмпaнии cъщo
ca дoгoвopили дa
пocтpoят фaбpиĸи в
TИЗ. Очаква се

инвестициите да отво-
рят над 1000 работни
места до края на 2018 г.

Bcичĸи пpeдпocтaв-
ĸи зa eднa ycпeшнa
гoдинa ca нaлицe. Πpeз
пъpвитe 9 мeceцa нa
2017 г. Бългapия oтчитa
950 млн. лeвa pъcт нa
инвecтициитe, a пpeз
пocлeднoтo тpимeceчиe
y нac ce нaбюдaвa 5.2%
pacтeж нa бpyтнaтa
дoбaвeнa cтoйнocт oт
cтpoитeлcтвo. И дъpжa-
вaтa, и мecтнитe влacти,
и бизнecът ca мнoгo
пoзитивнo нacтpoeни и
виждaт 2018 г. ĸaтo
гoдинaтa нa инвecти-
циитe. "Бългapия e нa
ĸapтaтa нa мeждyнapoд-
ния бизнec ĸaтo мнoгo

дoбpa инвecтициoннa
дecтинaция, Пловдив е
от важните места ", ĸaзa
зaм.-миниcтъpът нa
иĸoнoмиĸaтa Лъчeзap
Бopиcoв.

Зa дa дoвeдaт бизнe-
ca cи y нac, чyждecтpaн-
нитe инвecтитopи тъp-
cят ocнoвнo 3 нeщa -
дoбpo мecтoпoлoжeниe,
пoдгoтвeнa инфpacтpyĸ-
тypa и ĸвaлифициpaни
ĸaдpи. Te мнoгo чecтo
имaт cĸлючeни дoгoвo-
pи и гoнят cpoĸoвe зa
изгpaждaнeтo и пycĸa-
нeтo в eĸcплoaтaция нa
oбeĸтa cи. В това отно-
шение Пловдив е прите-
гателно място за инве-
стиции.

януари 2018 г.

С ремонта на улица
„Отец Паисий“ започва
строителната програма
на Община Пловдив за
2018-а година. По време
на реконструкцията по-
етапно ще бъдат затва-
ряни участъци, за да се
минимизират затрудне-
нията, свързани с тра-
фика. Светофарни уред-
би ще подпомагат орга-
низацията на движе-

нието по улиците „Кри-
волак“ и „Алцеко“, вре-
менно ще бъде отворен
за преминаване на
автомобили тупикът на
улица „Архимандрит
Дамаскин“ с „Патриарх
Евтимий“.

И през тази година
продължават ремонтите
в квартал „Капана“ и
Стария град. Предстои
строително-ремонтни

дейности да започнат и
по улица „Филип
Македонски“ в зоната
около Цар-Симеоновата
градина и улица
„Гладстон“, където ще
се изградят пешеходни
пространства. 

Вече има подписан
договор с изпълнителя
на ремонта на улиците в
Тютюневия град, като
първият обект, с който
ще се започне е
продължението на
улица „Авксентий Ве-
лешки“ до Сточна гара.
Улица „Велико Тър-
ново“ от улица „Авк-
сентий Велешки“ до
булевард „Руски“ също
ще се обнови, тъй като
ще поеме трафика, до-
като трае ремонтът на
улица „Иван Вазов“.  В
плановете за ремонт на
улици в Централна
градска част влизат и
„Христо Г. Данов“,
„Петко Каравелов“. 

С „Отец Паисий“ започва 
ремонтът на възлови улици 
в централната градска част

Бъдещи съвместни
проекти за  Европейска
столица на културата
2019 обсъдиха кметът
на Пловдив  Иван Тотев
и генералният консул
на Република Турция в
Пловдив Хюсеин Ерга-
ни. Възможностите за
привличането на пове-
че туристи от Турция
също беше сред актуал-
ните теми  на разгово-
ра.

Иван Тотев отбеляза,
че в града все по-често
се наблюдават бизнес
посещения с цел бъде-
щи инвестиции.

Историята трябва да
се уважава, а ние тряб-
ва да градим мостове
на бъдещи добри взаи-
моотношения, посочи-
ха участниците в сре-

щата.
„Близостта на Бъл-

гария и Турция прави и
двете страни предпочи-
тани дестинации“,
заяви  господин Ерга-
ни. Той припомни, че
Пловдив е побратимен

с два турски града –
Истанбул и Бурса, а на
държавно ниво има и
подписано споразуме-
ние за опазване и под-
държане на общото
културно-историческо
наследство.

Пловдив и Турция с проекти за 2019-а

Автобусите по линия
№93 от вътрешноград-
ския транспорт, които
тръгват от ЖР „Тракия“,
от 1 февруари се движат
с удължен маршрут до
село Радиново със
спирки до фирмите
„Димитър Маджаров“,
„Сокотаб“, „Шенкер“ и
„Чичо Чарли“. Това

съобщиха от ОП „Орга-
низация и контрол на
транспорта“.

Промяната в общин-
ската транспортна схема
бе приета от Общинския
съвет в края на миналата
година по настояване на

работещи в индус-
триалната зона. Досега
те нямаха друга ал-
тернатива за придвиж-
ване до работните си
места освен с личен или
ведомствен транспорт.

Заместник-кметът по
транспорт на Община
Пловдив инж. Златин
Велев коментира, че
предоставянето на по-
атрактивен градски
транспорт е една от
мерките за по-чист въз-
дух в града, като целта е
да се намали трафикът.

До Радиново автобу-

сите ще се движат в
делничните дни през
интервал 60 минути, а в
пиковите часове – през
30 минути. 

Във всеки от
рейсовете, пътуващи по
удължената линия, има
табела с точния мар-
шрут.

Автобус 93 с удължен маршрут до Радиново

Милионни инвестиции и 1000 нови
рботни места край Пловдив

Транспорт, инфраструктурата за
„Пловдив 2019”, градският дизайн,
зелената система, подобряването на
качеството на атмосферния въздух
бяха темите, обсъдени на първата за
годината среща на сдружение
„Бизнесът за Пловдив” с кмета Иван
Тотев и заместник-кметовете Стефан
Стоянов и Розалин Петков.

Иван Тотев презентира важни за
града проекти като реконструкцията на
Голямоконарско шосе, на  площад
„Централен”,изграждането на нов мост

над река Марица. Бизнесът се запозна
с програмата за залесяване и парк
„Отдих и култура“, което ще бъде най-
голямото в новата история на града.
На площ от 655 декара в следващите 5
години пловдивчани ще получат още
едно привлекателно място за отдих.

Обсъдени бяха още теми, свързани
разширението на велоалейната мрежа
в Пловдив, възможността за разширя-
ване на пешеходните зони, както и мер-
ките за ограничаване паркирането в
централната градска част.
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П
ловдив с винения
туризъм и фести-
валите влезе във

„Файненшъл таймс“ в
статиите за
Европредседателството
на България.
Британският вестник
публикува поредица от
материали за страната
ни на политически и
икономически теми, в
които извежда Пловдив
и като популярна дести-
нация, отбелязва се и и
фактът, че градът е уве-
личил туристическия си
поток двукратно послед-
ните шест години и спо-
ред кмета Иван Тотев
през 2019 година, когато
Пловдив е Европейска
столица на културата, се
очакват над 2 млн. посе-
тители. В статията, оза-
главена  „Увеличаването
на посетителите помага
на българските фестива-
ли да процъфтяват“, се
казва още, че през 2018-
а Пловдив ще бъде
домакин на второ гло-
бално събитие за вино.

Пълният текст за
Пловдив в статията:

На по-малко от два
часа път с кола от София
по магистрала „Тракия“
се намира Пловдив,
чийто 350 000 жители го
превръщат във втория
по големина град в
България. Смята се, че е
кръстен на Филип II
Македонски, баща на

Александър Велики и
негов завоевател през 4
в. пр.н.е. Пловдив става
и все по-популярен сред
чуждестранните тури-
сти.

„За шест години ние

удвоихме туристиче-
ският поток и през 2016
г. повече от 800 000
туристи посетиха нашия
град“, каза кметът на
Пловдив Иван Тотев.
„През 2019 г. Пловдив

ще бъде Европейска сто-
лица на културата и
тогава очакваме 2 млн.
посетители“.

Фестивали про-
дължават да никнат из
цялата страна и след

използването на евро-
пейски средства за раз-
витие на местния
туризъм от много общи-
ни в държавата. Техният
брой се покачва значи-
телно за четири години,

като около 200 от тях за
възродени и им е
вдъхнат нов живот, а
повече от 350 са създа-
дени, за да съберат
заедно любителите на
етнографията, храната,
изкуството, виното или
спорта.

Когато става дума за
винен туризъм, фестива-
лите се превръщат и в
международни – през
2018 г. Пловдив ще бъде
домакин на второ гло-
бално събитие за вино за
по-малко от две години.

„България се стреми
да привлече още повече
туристи и експерти чрез
такива мероприятия и
създаване на препратки
към тракийското ни кул-
турно наследство“, казва
Меглена Михова, осно-
вател на маркетингови
компании и такива за
производство на вино в
България, Белгия и
САЩ.

Властите и бизнесът
се опитват да „подобрят
имиджа на страната, а
едновременно с това и
да рекламират производ-
ството на вино“, казва г-
жа Михова. По данни на
списание „Винен енту-
сиаст“ за 2017 г.
Тракийската долина,
където се намира и
Пловдив, е втората най-
добра дестинация за
винен туризъм.

Пловдив ще проведе
едно превъзходно Све-
товно първенство по
гребане за мъже и жени
през септември. Този
извод направиха техни-
ческият директор на
Международната феде-
рация по гребане (FISA)
Светла Оцетова, Каме-
рън Алън – организа-
ционен мениджър на
FISA и техническия
делегат за първенството
Бернт Шумахер, който
инспектираха подготов-
ката на Гребния канал в
града.

„Вече се е запознах с
възможностите за тре-
нировки, транспорт, из-
хранване, почивка и
възстановяване на със-

тезателите. Смятам, че
имате опит, който е
достатъчен, за да напра-
вите едно превъзходно
спортно събитие“, каза
Алън.

„Когато на последния
конгрес на  FISA Плов-
див не успя да получи
следващото голямо Све-
товно първенство по
гребане заради липсата
на втори канал, това
предизвика разочарова-
ние сред големите отбо-

ри“, разказа Светла Оце-
това.

В тази връзка тя каза,
че FISA е готова да спо-
дели своя опит при
решаване на екологични
конфликти при изграж-
дането на гребни съоръ-
жения. Оцетова разказа
за опита на швейцар-
ския град Люцерн, къде-
то се провеждат състеза-
ния по гребане от най-
висок ранг. За да отгово-
ри на техническите
изисквания на  FISA
обаче е трябвало да се
направят подобрения по
водното трасе в езеро,
което е природна забеле-
жителност и е под еко-
логична защита. Праг-
матичните швейцарци

са създали и реализира-
ли работещ проект, а
състезанията носят на
Люцерн ежегодни при-
ходи.

„Пловдивчани могат
да повторят швейцар-
ския опит, така че
градът да построи нео-
бходимия за големи
състезания втори гребен
канал“, заяви заместник
кметът Георги Титюков.
Той припомни, че общи-
ната е спечелила съдеб-

ните битки за реализа-
цията на този важен
проект и очаква през
март и последното
решение на Върховния
административен съд,
което ще бъде оконча-
телно.

Председателят на
Организационният ко-
митет на Световното
първенство Иван Попов
припомни, че за първи
път Пловдив се кандида-
тира за това най-голямо
състезание през 1999
година.

„След 19 години
работа и след непрекъ-
снато провеждане от
2011 година насам на
елитни състезания от
календара на FISA на
гребния канал в
Пловдив, сега ще имаме
шанса да покажем пре-
възходните качества на
гребното трасе и уме-
нията ни да организира-
ме спортни събития от
този ранг. Това е най-
голямото спортно състе-
зание в Пловдив за
последните 20 години и
е възможност да нало-
жим марката  Пловдив
пред света“, каза Иван
Попов. Провеждането
на състезанието ще
донесе много сериозни
приходи и в икономика-
та на Пловдив. 

От 2011 г. насам
Пловдив се утвърди като
световен център на греб-
ните спортове. Една от
причините големите
гребци да желаят така
силно да се състезават у
нас е фактът, че това е
най-бързото водно трасе
в света. „Бързата вода“
на гребния канал в
Пловдив е резултат от
физичен феномен –
повърхностния слой е
много топъл, водата се
„разрежда“ и това прави
лодките много бързи в
нея. 

Градът е готов за голямото 
първенство по гребане

Пред паметника на
капитан Александър Бу-
раго в Дондуковата гра-
дина пловдивчани поче-
тоха 140-та годишнина от
Освобождението на града
от турско робство.
Честването започна с
възстановка на комитет
„Родолюбие“, който пред-
стави „Живи картини от
Освобождението на
Пловдив“ –  защитата на
българите от черкезките и
башибозушки набези,
подвига на капитан
Бураго и посрещането на
генерал Гурко.

В Музейния център за
съвременна история на
РИМ – Пловдив бе откри-

та изложбата „Българ-
ското опълчение през
погледа на участника
Стефан Кисов“. Тя пока-
зва снимки, униформи,

вещи и оръжия на 7444
български опълченци,
тръгнали от Кишинев да
се бият за свободата на
България.

Да живее и пребъде освободеният Пловдив!

Пловдив все по-силен
магнит за туристите

Файненшъл таймс:

Заместник-кметът
“Oбразование, бизнес
развитие, европейски
политики и междуна-
родно сътрудничество”
Стефан Стоянов пос-
рещна в Пловдив пред-
ставители на повече от
30 водещи световни
медии, които пристиг-
наха в страната ни за
старта на Българско
председателство на

Съвета на Европейския
съюз.

„Европейският съюз
ни даде несравними
възможности за разви-
тие и просперитет, но
ние като представители
на различните страни в
него, все още не се
познаваме добре. Всяка
страна има своята кул-
тура и идентичност и
много често клишетата,

които знаем едни за
други са далеч от
реалността в страните
ни. Ние работим здраво,
за да развиваме страна-
та и града си и иконо-
миката ни е една от
бързо растящите в Ев-
ропа. Даваме си сметка,
че трябва да се положат
още много усилия, но
тенденцията е положи-
телна“, заяви в привет-
ствието си към гостите
з а м е с т н и к - к м е т ъ т
Стефан Стоянов и
подчерта факта, че през
2019 г. градът ни ще
бъде Европейска столи-
ца на културата.

Пловдив е очарова-
телен и едно от най-
красивите места, които
сме посещавали, споде-
лиха журналистите от
водещите световни ме-
дии и заявиха, че отново
ще се върнат тук. Гости-
те посетиха Малката
р а н н о - х р и с т и я н с ка
базилика, Античният
театър, Старият град и
други забележителнос-
ти.

Стефан Стоянов посрещна в Пловдив
журналисти от водещи световни медии



Б
юджетът на Плов-
див за 2018 г. е
323,7 млн. лева.

Тази сума е почти с 50
милиона лева по-голя-
ма от миналогодишния
бюджет.

86 355 629 лв са ка-
питаловите разходи в
бюджет 2018 на общи-
на Пловдив.

200 000 лв. отиват за
детски площадки в
забавачки.

С 400 000 лв. ще се
ремонтира детска гра-
дина „8 март”, а с 630
000 лв. се изгражда
нова забавачка във
квартал „Въстаничес-
ки“.

1 060 000 лв. са пла-
нирани за спортна зала
на езикова гимназия
„Иван Вазов“, а по 450
000 лв – за ново крило
на детска ясла „Весе-
лушка“ в „Източен“ и
за изграждане на сгра-
да за Център за социал-
на рехабилитация на
деца с разстройства от
аутистичния спектър.

2 610 000 лв. е стой-

ността на ремонта и
изграждането на улич-
но и парково осветел-
ние в града, 12 900 000
лева ще струва рехаби-
литацията на булевар-
дите „Руски“, „Кома-
тевско шосе“, „Шести
септември“ и доиз-
граждането на бул.
„Северен“, 2 881 000
лева са разходите за
реконструкция и раз-
ширяване на бул. „Ва-
сил Априлов“ в участъ-
ка от „Войнишка
слава“ до „Шести сеп-
тември“, а с 2 500 000
лв. ще бъде
р е м о н т и р а н о
съоръжението на ул.
„Гладстон“ до
Централна поща. 

3 млн. са планира-
ните средства за ре-
монт на „Кукленско
шосе“, 2 750 000 лева –
за площад “Централен”
и прилежащите му про-
странства, 1 млн. – за
Тютюневия град, 290
000 лв. - за рехабилита-
ция на ул. „Балкан“ и 1
млн. лв. за изграждане

на надземни пасарелки
на Колодрума, Цент-
рални гробища и на
бул. „България“.

1, 3 млн. лв отиват
за кучешки, детски и

фитнес площадщи, 1
млн. лв. - за ремонт,
реконструкция на алеи-
те и осветлението на
парк „Бунарджика“,
800 000 лв.- за инжене-

ринг на програмата за
залесяване на парк
„Отдих и култура“, 2
млн. лв. са планирани-
те средства за проучва-
телни и проектни рабо-
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Пловдив с над 323 милиона лева

„Макар и рекорден,
бюджетът не е

достатъчен. Град като
Пловдив заслужава

двойно повече“, каза
кметът Иван Тотев при

презентацията на 
бюджет 2018 пред

общинските
съветници С 3 милиона лева започва реконструкцията на Кукленско шосе

Значителни средства
за закупуване на ком-
пютърна техника и мо-
дернизиране на лабора-
тории са предвидени в
общинския бюджет за
2018 година.115 милио-
на лева е бюджетът за
образование. Ресорният
зам.-кмет Стефан Стоя-
нов увери, че продъл-
жават да се развиват и
общинските образова-
телни програми. 

„В последните годи-
ни инвестираме устой-
чиво в сграден фонд и в
образователни програ-
ми. През миналата го-
дина ОбС прие 3-го-
дишна образователна
програма. По нея са
предвидени около ми-
лион годишно за подоб-
ряване на качеството. В
детските градини про-
дължава работата по
въвеждане на Монте-
сори педагогиката, про-
дължаваме да
квалифицираме педаго-
зи. В основното и сред-
ното образование върви
проектът „Иновативни
училища”, а те са вече

12. От миналата започ-
нахме дигитализиране
на учебния процес – 20
от 52 са училища вече са
в облака. Очакванията
са до 2019 всички да са
се включили активно”,

каза Стоянов.
8000 лева са зало-

жени целево в бюджета
за компютърна техника
на ОУ „Кочо Честе-
менски”, 4 365 – за ОУ
„Захари Стоянов” и мал-
ко над 21 000 – за Мате-
матическата гимназия.
За обновяване на техни-
ката и модернизация на
лабораториите на Про-
фесионалната гимназия
по хранителни техноло-
гии и техника се пред-
виждат 39 202 лева. От
няколко години учили-
щето вече е общинско,
248 000 лева ще отидат
за закупуване на маши-
ни и съоръжения и за
обзавеждане на учебни
кабинети. Сградата
предстои да бъде сани-
рана по европроект,
спечелен от Община
Пловдив.

С 1 милион лева ще
бъде построена много-
функционална спортна
зала на ЕГ „Иван
Вазов”. Още толкова са
заложени за строеж на
нова детска градина в
квартал „Въстанически”
в район „Южен”.

Зелено училище,
бунгала и еко лагер ще
радват пловдивските
малчугани. Придобив-
ките ще бъдат изграде-
ни по амбициозния
проект за най-мащабно-
то залесяване в най-но-
вата история на Плов-
див. 800 000 лева е пър-
вият транш, който ще
получи район "Запа-
ден", натоварен с из-
пълнението на проекта
за залесяване на естес-
твените крайречни мес-
тообитания и местоо-
битания на видове,
предмет на опазване в
защитена зона "Река
Марица" и защитена
зона "Марица Пловдив"
в парк "Отдих и
култура“.

Цялата площ на
терена е от 655 декара, а
общите средства - 4 500
000 лева. Става дума за
огромна територия
между река Марица и
река Първенецка, разде-
лена на 4 зони. По
първата ще се работи
още тази година, трябва
да се изработи ПУП,
проект, предстои и
почистване на терена.

Зоната ще бъде опа-
сана с ограда, в нея ще
бъде изградена поливна
система с обща дъл-
жина на тръбите над 3
км. Ще бъдат засадени
5000 нови храсти и 14
000 нови дървета
местни видове. Сред
многото зеленина плов-
дивчани ще могат да
отдъхват на 300 пейки,
ще имат на свое раз-
положение още вело-
маршрути и еко пътеки,
а за децата  ще има еко
училище с бунгала. 

Зелено училище и еко лагер 
край Гребния канал

Екопарк „Марица“ е от най-амбициозните 
проекти на общината

115 милиона лева отиват за образование 
Руската гимназия ще се радва на нова спортна зала

Значителни средства за
закупуване на

компютърна техника и
модернизиране на

лаборатории са
предвидени в общинския

бюджет за 2018 година



Общинския съвет
гласува 4 739 000 лв. за
социална политика и
спортни дейности през
2018 година. По-голяма-
та част от сумата е за
изграждане на нов спор-
тен център, по подобие
на Младежкия център на
Гребната база.

Той ще бъде на
мястото на сегашната
зала "Дунав" в "Кър-
шияка". Спортният ком-
плекс ще има две трени-
ровъчни зали с обслуж-
ваща сграда и спортни
игрища на открито,
осветление, озеленява-
не, паркинг. В момента
там тренира пловдив-
ският тим по аеробика
"АМД", както и други
спортове - балет, карате,
художествена гимнасти-
ка. В сумата от 4 600 000
лв. се включва и събаря-
не на старата зала
"Дунав".

Дейностите са зало-
жени в две поредни

години, като за 2018 г.
ще бъдат отпуснати 1
700 000 лв., а за 2019 г. -
2 900 000 лв. До края на

годината ще бъде изра-
ботен идеен проект с
техническо задание и ще
бъде обявена обществе-

на поръчка за избор на
изпълнител, като в слу-
чай, че няма обжалвания
строителството може да

започне още през тази
година. Самото строи-
телство ще се извърши
на два етапа, като първо
ще бъдат изградени
двете нови тренировъ-
чни зали и обслужваща-
та ги постройка, а след
това ще се събори
сегашната зала "Дунав"
и ще се направят и
спортните площадки на
открито с осветление.
Така няма да се пре-
късва тренировъчния
процес.

"Желанието ни е до
края на 2019 г. да имаме
една нова работеща мул-
тифункционална спорт-
на зала и спортна зона за
отдих. Спортът има
нужда от нея.
Съществуващата към
момента зала "Дунав" не
отговоря на изисквания-
та на всички видове
спорт. Помагаме, където
можем, но част от спор-
тистите тренират в
много лоши условия. С
реализирането на този
проект ще осигурим на
много хора възможност
да тренират качествено

и в добри условия. И
съм сигурен, че това ще
даде отражение, пече-
лейки повече първен-
ства и медали", коменти-
ра зам.-кметът по
"Спорт, младежки дей-
ности и социална поли-
тика" Георги Титюков.

В областта на соци-
алната политика общин-
ските съветници гласу-
ваха  30 000 лв. за
ремонт на покрива и
ВиК инсталация в дома
за възрастни хора с
умствена изостаналост
"Свети Врач"и 90 000
лв. за проектиране и
изграждане на асансьор
с цел за достъпна среда
в пететажната сграда на
бившия дом за деца
лишени от родителска
грижа "Рада Киркович".

15 000 лв. ще бъдат
отделени за създаване на
филм за Пловдив -
"Plovediv". 4 000 лв. оти-
ват за преиздаване на
книгата "Българските
исторически паметници
в Цариград".

ти на велоалеи, моста
на Марица, Рогошко
шосе и други обекти.

1 ,7 млн. лв. отиват
за галерията на Глад-
стон, 1,1 млн. лв за
Градската художестве-
на галерия, 1 млн. – за
преустройството на
детмаг „Снежанка“ в
художествена галерия,
1 млн. лв. са предвиде-
ни и за ремонт и укреп-
ване на кино „Космос“,
3 млн.лв. – за отчужда-
ване на имоти, 230 000
лв. – за изграждане на
стълби, които ще свър-
зват двора на Армен-
ската църква с Небет
тепе.

410 000 лв. са за ос-
новен ремонт на сгра-
дата на Дома на младо-
женците, 1,5 млн. лв –
за комплекс за спортна
стрелба в “Тракия”,
800 000 лв – за до-
вършване на сградата
на кметството в
„Северен“, 239 233 – за
строеж на сграда и
възстановяване на Бо-
таническата градина. 
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през 2018 година – рекорден бюджет
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Домът на 
младоженците ще
стане по-красив 

с 410 хиляди лева
за основен ремонт 

С един милон  лева ще бъдат възстановени 
алеите и осветлението на Бунарджика

Община Пловдив
спечели европейски
проект за изграждане на
ефективна социална ин-
фраструктура за предос-
тавяне на 7 нови со-
циални услуги. Общата
стойност му стойност е
в размер на 2 391 600
лева и е 100 % безвъз-
мездна помощ по Опе-
ративна програма „Ре-
гиони в растеж“, проце-
дура BG16RFOP001-
5.001 „Подкрепа за
деинституционализация
на грижите за деца“. То-
ва стана ясно по време
на пресконференция на
кмета инж. Иван Тотев и
з а м е с т н и к - к м е т а
„Спорт, младежки дей-
ности и социална поли-
тика“ Георги Титюков.

По проекта ще бъдат
изградени два Центъра
за настаняване от
семеен тип за деца без
увреждания, преходно
жилище за деца от 15 до
18 години, Център за

обществена подкрепа за
деца и семейства с въз-
можност за спешен
прием, Дневен център
за подкрепа на деца с

увреждания и техните
семейства, Дневен цен-
тър за подкрепа на деца
с тежки множествени
увреждания и техните

семейства.
Срокът за изпълне-

ние е 24 месеца, а ос-
новната цел е успешно
продължаване на проце-

са на деинституциона-
лизация на територията
на Община Пловдив
чрез замяна на институ-
ционалния модел на
грижа с грижа в семейс-
твото или в близка до
семейната среда.

Освен това стана
ясно, че Пловдив е една
от шестте общини в
България, избрана да
реализира проект „Под-
крепа за лица с увреж-
дания”, финансиран по
Оперативна програма
„Развитие на човешките
ресурси”.

Целта на проекта е
да се изгради функци-
ониращ и иновативен
Дневен център за лица с
тежки множествени ув-
реждания, като услугите
ще могат да се пре-
доставят и мобилно – по
домовете на хората,
имащи нужда от спе-
циализирана помощ.
Предвижда се в Центъра
да има рехабилитатори,

медицински сестри,
психолози, социални
асистенти.

„Целта на подобни
проекти е да се създават
модерни интегрирани
центрове, където хората
да получават както
дневна, така и почасова
услуга. Идеята е да има
и мобилна услуга за
хора с много тежки
увреждания за подкрепа
на техните семейства”,
посочи Георги Титюков
и добави, че: „Допъл-
ването на Европейския
социален фонд към
националните политики
в сферата на труда и
социалното включване
доказва успешността за
пълноценното участие и
подкрепа на хората от
уязвимите целеви гру-
пи”.

Крайният срок за
подаване на проектните
предложения е 30 март
2018 година.

Още един младежки център -  в „Кършияка“

На мястото на старата зала „Дунав“ ще се появи модерен спортен център

По проект разкриват седем
нови социални услуги
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През 2017 г. броят на
регистрираните по
настоящ адрес на тери-
торията на най-големия
район в Община
Пловдив е нараснал с
близо 20%. По данни на
отдел „Гражданска Ре-
гистрация и Админи-

стративно Обслужване“
на районната админист-
рация на „Централен“
броят на регистрирали-
те се граждани по
настоящ адрес за 2017 г.
е 4700 или със 750 пове-
че сравнено с предход-
ната година. „Това е

еднозначен признак, че
най-старият район в гр.
Пловдив е харесван и
предпочитан от българи
и чужденци. Фактори за
това са детските и учеб-
ни заведения, новопо-
строените спортни пло-
щадки, парк Бунар-

джика и Старият град.
Инфраструктурата и
зелените площи са от
значение за младите
хора и семействата.“,
коментира кметът на
район „Централен“
Георги Стаменов.  В
района има и четирима
живи столетници. 

Жителите на „Цен-
трален“ в блоковете от
южната част на бул.
„Свобода“ вече разпола-
гат с нова детска пло-
щадка. В междублоко-
вото пространство на
улиците „Младежка“ и
„Пенчо Славейков“
също е с обновена спор-
тна площадка. Игри-
щето, което е познато в
района от над 15 годи-
ни, се сдоби също така с
нова ограда, комбинира-
ни врати за футбол и
баскетбол, и антихлъз-
гащо покритие. През
2018г. кметът на „Цен-
трален“ се надява да
успее да предостави и
на други квартали в
„Централен“ нови и
реновирани места за
спорт и почивка на
открито. 

Успешно приключи
благотворителната ини-
циатива в район
“Северен” за събиране
на дрехи в помощ на
деца, лишени от роди-
телска грижа, на
възраст между 12 и 18
години от комплекс за
социални услуги в
Пловдив. Включиха се
голям брой граждани,
които успяха да преда-
дат огромно количество
от нови и втора употре-
ба дрехи, обувки и
аксесоари, които могат
да се ползват от децата
години напред.

“Впечатлени сме от
огромния ентусиазъм
от страна на пловдивча-
ни, от тяхната загриже-
ност и състрадателност.
Надявам се, че ще успе-

ем да допринесем поне
малко за личния ком-
форт и радост на децата
– коментира Ралев.
Умишлено не спомена-
ваме името на комплек-
са за социални услуги,
с оглед на спокойствие-
то на децата, за да не
изпитват притеснения
при социалните си кон-
такти с връстници и
приятели извън дома.”

По повод Василица,
новогодишният праз-
ник на ромите, за
поредна година на
гости на нж.Ральо
Ралев в район
„Северен” дойдоха уче-
ници от ОУ „Панайот
Волов”, за да поздравят
него и администрация-
та и да ги сурвакат за
здраве и късмет.

С куклен театър по
мотиви от китайски при-
казки стартираха дните
на китайската култура за
деца, които се провеждат
под надслов „Панда дни
в „Западен“. Инициа-
тивата е под патронажа
на кмета на района
Димитър Колев и с под-
крепата на посолството
на Китайската народна
република в България.

Деца от много детски
градини в Пловдив
имаха възможността да
гледат куклен театър по
мотиви от детски при-
казки, след което малчу-
ганите се включиха в
конкурс за илюстрации.
Интерес предизвика
творческата работилни-
ца, озаглавена „Възли на
щастието“.  Изработва-

нето на тези възли е
старо китайско изкуство,
като всеки възел си има
своята легенда и е израз
на пожелание за щастие,
любов и късмет..

Инициатори на „Пан-
да дни в „Западен“ са
Класна стая „Конфуций“
към ПУ „Паисий Хилен-
дарски“ съвместно с
институт „Конфуций“ –
София и район „За-
паден“ – Пловдив. Фо-
румът се провежда в
навечерието на посреща-
нето на китайската Нова
година. Инициативата
носи послание за мир и
толерантност между
народите, като има за
цел да популяризира
китайската култура и да
задълбочи интеркул-
турната комуникация
между страните.

Китайски дни в „Западен“

Кметът на пловдив-
ския район „Южен“
Борислав Инчев бе ос-
новен лектор на форум,
организиран от Кръ-
жока по публично-прав-
ни науки към  ПУ „Паи-

сий Хилендарски“.
Темата на публичната
лекция бяха админи-
стративно-правните
възможности за форми-
ране на местните управ-
ленски политики и кон-

кретно – ролята и право-
мощията на районния
кмет като представител
на изпълнителната
власт.

„С огромно удовол-
ствие приех поканата за
форума, за да не остава
само на думи идеята за
връзката на висшето
образование с практи-
ките от реалността.
Точно по същата при-
чина вече десети път от
началото на мандата ми
в районната админист-

рация на „Южен“ ста-
жуват студенти от раз-
лични специалности,
на които се стремим да
демонстрираме как
реално функционира
местното самоуправле-
ние, как е устроена
администрацията, как
се взимат управленски-
те решения, как се
обслужват гражданите
и какъв е пътят на
документооборота“ ,
коментира след лек-
цията Борислав Инчев.

„Централен“ все по-добър за живеене

Нов паркинг за 132
автомобила ще има в
зоната между улиците
„Братя Свещарови“,
„Марин Дринов“ и буле-
вард „Източен“. На това
място имаше 70 гаража,
които бяха премахнати и
след два месеца на тях-
ното място ще има нови
паркоместа.

Стойността на
ремонта е 130 000 лева и
обхваща общо три голе-
ми междублокови про-
странства и прилежащи
отсечки. Предстои зона-
та да бъде облагородена,

обособена и разграфена.
В район „Източен” са

проектирани още 4
подобни паркинга, а
1400 са гаражите, които
предстои да бъдат пре-
махнати. Преди няколко
дни приключи отстраня-
ването на 700 гаража в
кв. „Гладно поле”, къде-
то текат огледи за нови
паркинги в междублоко-
вите пространства.

До момента в район-
ната администрация има
подадени 150 заявления
от живущите наблизо,
които искат да се
възползват от възможно-
стите за платено парки-
ране.

Нов паркинг за 132 коли в „Източен“

Нов парк с много
зеленина, детска пло-
щадка, зона за спорт,
беседки, сцена и други
атракции ще радва
жителите на „Тракия“
още тази година, обяви
кметът на района
Костадин Димитров.

Поредното кътче за
отдих, спорт и игри ще
се появи върху терен от
около 9,5 декара между
булевард „Освобож-
дение” и ул. „Григор
Божков”, който досега
се използваше от госту-
ващите в района цирко-
ви трупи. Това става
възможно след като по
предложение на кмета
на Пловдив Иван Тотев
миналата година Об-
щинският съвет смени
статута на предвидения
за застрояване парцел в

зелена площ, припомни
Костадин Димитров.    

„Подбираме атрак-
тивна растителност, коя-
то най-вероятно ще е
компесаторна за друго
строителство и ще бъде

осигурена без да нато-
варва бюджета“, допъл-
ни кметът на „Тракия“.
Той подчерта, че акцент
в тазгодишната му про-
грама ще са именно
зелените площи. 

„Наред с това про-
дължаваме преасфалти-
рането на улици,
изграждането на нови
тротоари и много парко-
места“, увери Костадин
Димитров.

„Северен“ събира
дрехи за деца

Новата детска площадка в южната част на бул. „Свобода“ 

Ученици от ОУ „Панайот Волов“ сурвакаха 
райкмета Ральо Ралев  по повод Василица

Кметът на „Южен“ лектор

по управленски политики

Нов парк на 10 декара в „Тракия“
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- Разочарован ли сте
от второто място в
анкетата на най-добри-
те пловдивски спорти-
сти? 

- В никакъв случай.
Приех класирането
съвсем спокойно, чести-
тих искрено първото
място на волейболния
отбор на "Марица". А
анкети ще има и в следва-
щите години, така че все
още имам шанс да стана и
първи. 

- Баща ви ли е причи-
ната да облечете кимо-
ното? 

- Да. Само не ме
питайте кога за първи път
стъпих на татамито, защо-
то нямам спомен.Явно
съм бил много малък. Но
първия си професионален
договор подписах през
2005 година. 

- Лесно ли се тренира
под крилото на баща
ви?  

- Аз съм изключително
доволен, защото това е
човекът, откогото имах
най-голяма нужда. Ще ви
обясня защо не се сработ-

вах с другите треньори.
Аз съм човек, който може
да тренира от сутрин до
вечер, и то всеки ден.
Такъв стил на работа се
оказа много вреден за
мен. Когато с тренировки-
те се зае баща ми, той вед-
нага смени ритъма на
подготовката, защото
беше наясно, че аз
хвърлям излишна енергия
на вятъра. Сега всичко е
точно, а и не бива да се
забравя, че за него няма
тайни в джудото.   

- Какво е нивото на
този спорт в Пловдив и
в страната?

- Доскоро бяхме в
сериозна криза.
Пловдивското джудо,

което беше сред първите в
страната, не беше онази
водеща сила. Същото се
отнася и за България.
Сега нещата започнаха да
се подобряват. Голямото

ми желание е да върнем
славата на пловдивското
джудо. В международния
елит започнаха да се чуват
все по-често български
имена като тези на
Ивелина Илиева и Ивайло

Иванов. Не искам да изпа-
дам в самохвалство, но на
практика в момента ние
теглим нашия спорт наго-
ре.Така например Бълга-
рия 20 години не е имала
финалист на европейско
първенство, аз го сторих и
това  ме направи щастлив. 

- Каква е разпределе-
нието на силите в Ев-
ропа и света? 

- Изключително тру-
ден въпрос. Има поне 30
държави, които диктуват
модата на джудо то, и
много трудно могат да
бъдат разпределени от 1
до 30. Така че няма състе-
затели, за които да кажеш,
че този ще стане световен
или олимпийски шам-
пион. 

- Какво се случи с вас
на европейското във
Варшава? 

- На финала играх с

руснак, когото бях побеж-
давал. Двубоят беше
много жесток и завърши
без да си отбележим
точки. Накрая съперникът
ми бе обявен за шампион
със съдийско решение.
Явно този ден късметът
не беше на моя страна. 

- Вие се състезавате
в категорията до 60 кг.
Как се поддържа това
тегло през годините? 

- Единствено с жесток
режим. Имало е дни, кога-
то ми е идвало да за-
хвърля всичко, но изпра-
вям срещу глада волята и
продължавам.  

- Какво ви предстои
този сезон? 

- Имаме европейско и
световно първенство.
През април в Израел ще
се проведе шампионатът
на Стария континент, а
през септември е светов-
ното първенство, като
домакинът не още изве-
стен. 

- Има ли интерес към
джудото в Пловдив? 

- Категорично. На-
шият спорт учи на дис-
циплина и морал, което е
много важно за младите
хора. 

Янислав Герчев:

СПОРТИСТИ НА ПЛОВДИВ

Искам да върнем славата 
на пловдивското джудо

Няма никакво съм-
нение, че Янислав
Герчев е сред най-
добрите джудисти в
България. 28-годиш-
ният състезател на
пловдивския клуб
"Арена спорт" става
европейски шампион
за младежи до 23
години на първен-
ството в руския град
Тюмен, а миналата
година във Варшава
печели сребърен ме-
дал при мъжете. Има
победи в най-големи-
те международни
турнири, организира-
ни от Световната
федерация по джудо.
Многократен шам-
пион на България.
Обявен е за спор-
тист N2 на Пловдив
за 2017 година. Баща
му - Атанас Герчев,
също е бил европей-
ски вицешампион, а
сега тренира Янис-
лав в клуба и в нацио-
налния отбор. 

Всяка година Све-
товната федерация по
джудо организира тре-
нировъчни лагери, на
които кани най-добрите
състезатели от цял свят.
През януари такава
сбирка се проведе в
Австрия. В лагера взе
участие и Янислав
Герчев. В продължение
на една седмица плов-
дивчанинът е тренирал
под ръководството на
известни специалисти,

които са показвали
последните новости в
джудото. По този начин
шефовете на световната
централа се грижат за
поддържането на ин-
тереса към този атрак-
тивен и тежък спорт.
Нещо повече - участни-
ците в лагера са изцяло
на издръжката на
Световната федерация,
която поема пътните
разноски, хотела и
храната. 

Джудото е сред
спортовете, които прес-
ледват олимпийските
квоти цели 4 години.
Схемата за получава-
нето на олимпийски
паспорт така е из-
мислена, че място за
тънки сметки няма.
Състезателите събират
точки от всички големи
първенства и турнири,
като след всяко състе-
зание се прави ранглис-

та. 
За олимпиадите се

класират само онези
джудисти, които наме-
рят място сред 18-те във
всяка категория. Което
означава, че в годината
преди игрите може да
си станал световен и
европейски шампион и
пак да се разминеш с
олимпиадата, ако не си
намерил място в ранг-
листата.

Четири години са нужни за
спечелването олимпйски квоти

Още едно признание за пловдивския  шампион

Янислав, Герчев старши и Ивайло Иванов

Янислав (вдясно) 
в атака

Янислав като европейски
шампион за младежи до

23 години

Най-добрият 
пловдивски джудист

стана втори 
на европейското 

първенство за мъже

Ивелина Илиева в акция
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- Г-н Титюков, в
началото на миналата
година обявихте, че
очаквате в Пловдив да
пристигнат около 6 000
спортисти от чужбина
и страната. Вярна ли се
оказа прогнозата ви? 

- Да. В Пловдив наи-
стина пристигнаха много
спортисти и хора, които
ги придружаваха. А
състезанията, които се
проведоха тук, направиха
Пловдив център на све-
товния и европейския
спорт.Ето и справката. За
световното по гребане за
мъже и жени бяха карто-
текирани над 2200 състе-
затели и треньори, имаше
и многобройна публика
от всички точки на света.
В европейския шампио-
нат по кану-каяк за мъже
и жени до 23 години
взеха участие над 1200
спортисти. Истински
рекорд имаше и на све-
товното по фехтовка за
кадети и младежи, за
което в Пловдив пристиг-
наха над 1600 състезате-
ли, треньори и журнали-

сти. Пак под тепетата се
проведе и европейското
по фехтовка до 23 години,
в което участие взеха над
350 състезатели. През
2017-а бяхме домакини на
волейболни мачове от
Шампионската лига бла-
годарение на изключител-
ните победи на "Марица",
най-добрите колоездачи
на Балканите излъчиха
своите шампиони. Про-
веде се световното по
борба за ветерани, тур-
нирът за купата на
България по баскетбол и
още много шампионати и
турнири. Мога да кажа, че
спортисти от над 100
държави стъпиха на плов-
дивска земя и си тръгнаха
със страхотни впечатле-
ния  от Пловдив. 

- Не е тайна, че
спортът носи пари. Как,
според вас, гостуването
на хилядите гости се
отразява на пловдив-
ския бизнес. 

- При всички положе-
ния бизнесът е доволен от
това, което се случва в

Пловдив. Една справка
показва, че в края на
спортния сезон близо 10
милиона евро са влезли в
Пловдив, което е много
добре. 

- За да върви спортът
в Пловдив, сериозни
грижи трябва да полага
общината. Как става
това при вас? 

- Ние наистина оказва-
ме сериозна подкрепа на
онези клубове, които имат

нужда от нашата помощ.
Така например извърших-
ме ремонти на залите по
борба, бокс, вдигане на
тежести, баскетбол, пома-
гаме при купуването на
спортно оборудване - бор-
цов тепих, боксов ринг,
скочища за висок и овчар-
ски скок, аеробна настил-
ка, патрони за стрелците,
щанги, различни видове
екипировка. Като винаги,
всичко онова, което купу-
ваме, трябва да бъде спо-
ред изискванията на меж-
дународните федерации.
Освен това помагаме
финасово за спортния
календар на клубовете. В
зависимост от програмата
и нуждите отделяме
между 300 и 500 хиляди
лева. За материално тех-
ническо осигуряване оси-
гуряваме около 200 хиля-
ди лева. А за спорта от
социално значение - 40
хиляди лева. Не сме
забравили и детските и
специалните школи,
които ги подкрепяме с 90
хиляди лева. 

- Колко клуба има в
Пловдив? 

- Много - 116. 

- За всички ли отде-
ляте пари? 

- Има схема, по която
клубовете получават
средства. Тя се гради на
резултатите, които клубо-
вете постигат. Има желез-
ни правила, които не се
нарушават. 

- Как стоят нещата
с детските и спортни-
те площадки? 

- Полагаме сериозни
грижи. 1 млн. и 200 хиля-
ди лева отделяме за
строителството и ремон-
тите на детските и спорт-
ните площадки. 

- Пловдив се слави със
страхотните си велоа-
леи, макар че някои се
мръщят. 

- Всеки има право на
мнение. Аз съм убеден, че
велоалеите са бъдещето
на градския транспорт.
Скоро велосипедът ще
стане безалтернативно
превозно средство. Впро-
чем подобно негативно
отношение имаше и към
зала "Колодрума". Сега
вече съм сигурен, че и
най-големите критикари
са разбрали, че тази пре-
красна зала краси
Пловдив и му дава само-
чувствието на истински
европейски град.  

- Сериозна ли е
спортната програма на
Пловдив през 2018-а? 

- Абсолютно. Ще
бъдем домакини на купа
"Дейвис", на европейски-
те първенства по таекун-
до и сумо, на световното
първенство по кану-каяк
до 23 години, кръг от све-
товната купа по аеробика,
Шампионската волейбол-
на лига, Балканската лига
по баскетбол и още много
и различни прояви. 

януари 2018 г.

Пловдив със сигур-
ност може да влезе в кни-
гата за рекордите на
Гинес. Миналата година
само за 9 дни на Гребната
под тепетата се проведо-
ха европейско първен-
ство по кану-каяк за мъже
и жени до 23 години (14 -
17 юли) и световен шам-
пионат по гребане за
мъже и жени (19 - 23
юли).  Домакините успя-
ха в паузата от 2 дни да
преобразят трасето и
финалната кула. Нещо,
което не се е случвало
досега в историята на
тези спортове.
Уникалното е, че техни-
ческите изисквания за
състезанията в двата
спорта са коренно раз-
лични. 

В гребането дистан-
цията е само на 2000 м,
докато в кану-каяка дис-
циплините са от 200 до
5000 м, но най-дългата
отсечка е 1000 м, като на
5000 се въртят обиколки.
Коридорите в кану-каяка
са 9 с ширина 9 метра, а
при гребането те са 6,
като всеки един от тях е
широк 12,5 метра.  Дори

стартовите устройства не
са еднакви поради
дължината на лодките и
различните дистанции. И
всичките тези промени
трябваше да извършат
домакините, които За
пореден път доказаха
своя невероятен профе-
сионализъм. 

Добрата координация
на двата организационни
комитета беше изтъкната
и от представителите на
Европейската асоциация

по кану-каяк (ЕКА) и
Международната федера-
ция по гребане (ФИСА). 

„Впечатлен съм от
начина, по който
Българската федерация
по кану-каяк и нашите
братя и сестри от греба-
нето координираха про-
веждането на двете
първенства. Европейс-
кото първенство беше
изключително успешно и
аз искам да   отбележа
страхотната работа, която

свърши организацион-
ният комитет“, заяви пре-
зидентът на Евро-пейска-
та асоциация Алберт
Уудс. Той благодари за
съдействието на
Министерството на мла-
дежта и спорта и най-вече
на Община Пловдив. 

Техническият дирек-
тор на Международната
федерация по гребане и
олимпийски шампион от
Монреал през 1976 г.
Светла Оцетова също
изказа задоволството си
от съвместната дейност
на двата организационни
комитета. Тя не пропусна
да уважи перфектната
работа и всеотдайност  на
пловдивчани. 

„Времето за реоргани-
зация от едното първен-
ство за другото бе
изключително кратко, но
представителите на двата
спорта свършиха отлична
работа. Поздравления за
начина, по който се тру-
диха като екип и за
постигнатия резултат.
Поклон за свършеното от
пловдивчани в тази
изключително сложна
ситуация”, каза Оцетова. 

Готови сме да влезем в Книгата на рекордите на Гинес

Младежкият спортен
център до Гребната се пре-
върна в изключително
притегателно място за
хората, които обичат спор-
та. А условията, които се
предлагат там, задоволя-
ват и най-изтънчените
претенции. Както е извест-
но, този оазис на спорта бе
построен с безвъзмездно-
то финансиране по специ-
ална норвежка програма.
В нея бяха вложени 1,5
млн. евро. Сега пловдив-
чани могат всеки ден да
спортуват на воля срещу
минимални такси. Там
има 3 футболни терени, 2
баскетболни игрища, 1
комбинирано за тенис и
волейбол. Има открит
фитнес, писта за бягане, 4
тенис маси. Изградени са
подвижни трибуни за 507

места, комплексът е осве-
тен. За деца и ученици до
19 години от 8,30 ч. до
17,30 ч, спортуването е
безплатно. В останалото
време цените са достъпни
за всички, които искат да
спортуват. Така например
тарифата  за 1 час волей-
бол, баскетбол, тенис на
корт е 10 лева, А за тениса
на маса - 4 лева. Футболът
също не е скъпо удовол-
ствие. Таксата за 1 час е 50
лева, но на терена могат да
играят повече от 10
души.В комплекса има 17
стаи за настаняване, които
се използват от гости на
Пловдив. В Община
Пловдив вече се говори за
откриването на още един
подобен спортен център,
който ще бъде с по-малки
размери. 

Младежкият център се
превърна в оазис на спорта

Спортисти от над 100 държави си
тръгнаха очаровани от Пловдив

Георги Титюков:

През изминалата 2017 година  Пловдив се
превърна в спортната столица на България.
Под тепетата се проведоха изключително
сериозни състезания, които привлякоха вни-
манието на спортисти от Европа и света. А
най-хубавото извън резултатите бе, че
гостите на великия Пловдив отнасяха в роди-
ната си с невероятните преживявания,
които могат да предложат само филибелии.
Сред тези, които участваха в организацията
и провеждането на състезанията, бе Георги
Титюков - заместник-кметът по "Спорт,
младежки дейности и социална политика".

Първенствата по кану каяк и академично гребане се
проведоха едно след друго при перфектна организациа


