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Благоустрояват
ударно и шестте
градски района

Никога няма 
да забравя
първата 

шампионска
титла

8

Н
ад 415 000 жители
ще имат достъп до
подобрено пречи-

стване на водите, а близо
15 000 ще се ползват от
подобрени услуги във
водоснабдяването. Това
стана ясно, след като
министърът на околната
среда и водите Нено Димов
и зам.-кметът на Пловдив
Розалин Петков подписаха
договор за реконструкция
на канализационната
мрежа и на пречиствателна-
та станция за отпадъчни
води в Пловдив.  Така беше
даден старт на Водния про-
ект на Пловдив. Той включ-
ва реконструкция, модер-
низация и доизграждане на

пречиствателната станция
за отпадъчни води
наПловдив, реконструкция

на водопровод и канализа-
ционна мрежа в район
„Северен“ и рехабилитация

на главен колектор VII.
„Чрез на рехабилитация-

та на пречиствателната
станция ще се намали при-
токът на вредни вещества и
биогенни елементи във
водоприемника, а подмяна-
та на водопроводите ще
намали значително физиче-
ските загуби на вода в
града“, каза министър
Димов.

Общият размер на инве-
стицията е над 115,3 млн.
лв. Оперативна програма
„Околна среда 2014-2020“
осигурява безвъзмездна
финансова помощ в размер
на 80,7 млн. лв. Срокът за
изпълнение на проекта е 30
месеца.

Здравейте!
Престиж  и удоволствие е

да пазим богатото културно-
историческо наследство на
Пловдив. С археологическите
разкопки и реставрация на
старите къщи попълваме  липс-
ващите парченца от исто-
рията на града. Това е голяма чeст и
привилегия за нас.   

Продължаваме археологическото про-
учване на античния Одеон.  Подготвяме
проект за консервация  и реставрация на
Източна порта на Филипопол, с който ще
кандидатстваме за финансиране пред
МРРБ по оперативна програма за опазване
на културното наследство.  Продължа-
ваме работа на Небет тепе и на други
знакови обекти. 

Новината, че Епископската  базилика и
мозайките на Филипопол са включени в
Индикативния списък на ЮНЕСКО е повод
за гордост. С това, което се случва  за
първи път,  Пловдив има реален шанс да
бъде град с  културно-историческо нас-
ледство от световно значение. Да, горди
сме с наследството си и ще продължим да
го разкриваме и показваме. 

Инж. Иван Тотев, Кмет на Пловдив

Кандидатурата на
Епископската базилика и
римското мозаечно наслед-
ство на Филипопол беше
включена в Индикативния
списък на ЮНЕСКО за
значими културни и при-
родни обекти, обявиха от
Центъра за световното
наследство на ЮНЕСКО в
писмо до министъра на
културата Боил Банов.

„Епископската базили-

ка в Пловдив, със запазени-
те в нея мозайки, е уника-
лен паметник, с който
България се гордее.
Включването ѝ в индика-
тивната листа на
ЮНЕСКО е още един
щрих към приноса на стра-

ната ни и конкретно на
Пловдив, един от най-ста-
рите градове на континен-
та, в опазването на култур-
ното наследство“, каза
министър Боил Банов.
Базиликата е сред най-впе-
чатляващите паметниците

по българските земи от
Римската епоха. По тази
причина министерството
убедено подкрепи инициа-
тивата на Община Пловдив
и Фондация „Америка за
България“ за включването
ѝ в Списъка на световното

културно и природно
наследство на ЮНЕСКО.

„Благодарим за съдей-
ствието и подкрепата в
изпълнението на Конвен-
цията за опазване на све-
товното културно и природ-
но наследство“, пише
директорът на Центъра за
световното наследство г-жа
Мехтилд Рослер.

„За Фондация „Америка
за България“ е привилегия
да подкрепи връщането

към живот на  Епископ-
ската базилика и мозаечни-
те шедьоври на Филипо-
пол, защото вярваме, че са
важна част, не само от
българското, но и от светов-
ното културно наследство“,
каза президентът на фонда-
цията Нанси Шилър.

Кметът на Пловдив
Иван Тотев подчерта, че
новината е важна не само
за Пловдив, но и за
България.

Голямата базилика и 
мозайките в списък на ЮНЕСКО

Кметът Иван Тотев тества новото спортно игрище на НУ „Христо Ботев” веднага щом преряза лентата. 
Общината е предоставила 30 000 лева за изграждане на двете съединени игрища за волейбол, 
баскетбол, футбол и ъглова топка. Още толкова средства са осигурени от училищния бюджет.

Иван Петков:
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Водният проект – по-чиста
вода за 415 000 жители 
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П
ървият икономи-
чески форум „Плов-
див“ ще се проведе

през юни тази година.
Събитието се очаква да
бъде открито от министър-
председателя на България
Бойко Борисов, като среща
на високо ниво ще си
дадат министри и
политици от световен ранг,
представители на бизнеса
и интелигенцията. Орга-
низатори са от Делфийс-
кия икономически форум
и Центъра за либерални
стратегии и цели.

„Провеждането на по-
добно събитие в Пловдив
е добра оценка за града ни
и показва, че той се

развива и може да се
нарече център на българ-
ската икономика.  Срещата

ще затвърди и позициите
на България като лидер на
Западните Балкани в

контекста и на предсе-
дателството на Съвета на
Европейския съюз“, ко-

ментира кметът на града
Иван Тотев.

„Регионът на Пловдив
е добър пример за извли-
чане на позитивите от
европейската интеграция
и една от темите, които ще
обсъждаме е как България
да се възползваме още по-
добре от възможностите,
които ЕС дава“, посочи
Даниел Смилов от
Центъра за либерални
стратегии. „Форумът ще
бъде място за интелек-
туална дискусия и реше-
ния, тъй като Балканите
като регион имат огромен
потенциал“, заяви още той.

„Ще се обсъждат теми
от европейско, регионално

ниво и въпроси, свързани с
икономиката на България,
увеличаване на инвести-
циите – как да се постигне
икономическо развитие за
всички граждани, не само
за определена група в
обществото“, уточни Си-
меон Цомокос, основа-тел
на Икономически фо-рум
Пловдив и съобщи, че се
очаква да присъстват 60-
70 говорители, сред които
ще са директорът на
Световната банка, на
Европейската банка за
възстановяване и раз-
витие, Европейската ин-
вестиционна банка и
други.

април 2018 г.

Нов Дневен център
за пълнолетни лица с
увреждания бе открит в
Комплекса за социални
услуги „Свети Георги“.
Екип от специалисти ще
подпомага ползвателите
на социалната услуга и
техните семейства, като
ще насърчава социално-
то, емоционалното, кул-
турното и образовател-
ното има развитие.

Центърът ще предлага
цялостно обслужване
през деня в среда, близ-
ка до семейната, с което
се цели преодоляването
на социалната изолация
и участие в обществе-
ния живот.

„През годините Об-
щина Пловдив направи
много за развитието на
социалните услуги в
партньорство с Мини-

стерството на труда и
социалната политика,
Агенцията за социално
подпомагане“, посочи
Георги Титюков.Той
подчерта,че в момента
се реализират 7 нови
социални услуги по ОП
„Региони в растеж“.

„Изключителна бла-
годарност към кмета на
Община Пловдив Иван
Тотев и заместник-кмета
Георги Титюков за това,
че в Пловдив се води
целенасочена, последова-
телно ориентирана към
потребностите на хората,
интегрирана и мобилна
социална политика, как-
вато виждам тук в
Комплек-са за социални
услуги“, отбеляза замест-
ник-министърът по труда
и социалната политика
Росица Димитрова. 

Реконструкцията на
„Рогошко шосе“ е от
приоритетите на общи-
ната. Вече има сключен
договор за проектиране
на ремонта. Първият
етап включва основен

ремонт на шосето от
моста на Адата до зем-
лището на  Пловдив.
Предвижда се изграж-
дането на ВиК мрежа,
ново улично осветле-
ние, озеленяване, ве-

лоалея и нови тротоари.
Пътят ще бъде про-

ектиран и изграден,
така че да отговаря на
изискванията за преми-
наване на интензивен
трафик от тежкотовар-
ни камиони. 

Запазват се съще-
ствуващите габарити на
пътя, както и рекон-
струкция на улицата,
която води към ПИМК
и „Дунапак“.

Общината с планове 
за „Рогошко шосе“

С обновяването на 30
пешеходни пътеки стар-
тира освежаването на
пътната маркировка в
Пловдив, съобщи дирек-
торът на ОП
„Организация и контрол
на транспорта“ инж.
Борислав Кръстев.

Вече е освежена мар-
кировката по ул. „Колю
Фичето“ и ул. „Стефан и
Обрейко Обрейкови“.
Готови са „зебрите“ в
отсечката между бул.
„България“ и бул.
„Дунав“, включително и
край Френската гимна-

зия.
„Предстои поетапно-

то освежаване на пътна-
та маркировка в целия
град. Спазваме всички
законоустановени изис-
квания, като поставяме
съответните пътни зна-
ци“, коментира инж.

Борислав Кръстев.
Той припомни, че

част от дейностите зана-
пред ще се извършват от
новосформираното по
решение на Общинския
съвет специализирано
звено в ОП „Чистота“.

Освежават пешеходните пътеки

Световни лидери си дават среща на първи 
по рода си икономически форум в Пловдив

Нов център за лица с увреждания
в „Свети Георги“

Пловдивският общински инспек-
торат вече е на нов адрес - „Лев
Толстой” № 2. Телефоните за кон-
такт остават същите, а номерът на
така нареченият „горещ телефон” е
6 111.

Пловдивският общински инспек-
торат осъществява контролната дей-
ност за спазването от страна на
всички физически и юридически
лица, разпоредбите на действащите
наредби на Общински съвет –
Пловдив, законовите и подзаконови-
те нормативни актове на територия-
та на община Пловдив.

Край на заявленията за
саниране по програма

„Региони в растеж“ 

Общинският
инспекторат 
на нов адресОбщина Пловдив пре-

установи приемането на
нови заявления за интерес
и финансова помощ от
сдружения на собствени-
ците на многофамилни
жилищни сгради, които са
допустими да кандидат-
стват по Оперативна про-
грама „Региони в растеж“.
Причината за това е, че по
ОПРР са осигурени близо
18 милиона лева за
изпълнение на мерки за
енергийна ефективност в
многофамилни жилищни
сгради, като към момента
има подадени в община
Пловдив заявления за

интерес, които многократ-
но надхвърлят осигурените
средства от програмата.

В началото на 2016 г.
община Пловдив стартира
процедура по набиране на
въпросните заявления за
интерес и финансова
помощ. Регистрацията на
сдружения на собствени-
ците и прием на  докумен-
тите във връзка с кандидат-
стване по програмата се
приемаха в районните
администрации, след което
се изпращаха в община
Пловдив. Предстои да се
направи подбор на вече
постъпилите заявления.
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Кметът Иван Тотев
тества новото
спортно игрище на

НУ „Христо Ботев” вед-
нага щом преряза лента-
та. Градоначалникът
грабна баскетболната
топка и направи няколко
опита да вкара, сред
което я преотстъпи на

второкласниците. 
Общината е предо-

ставила 30 000 лева за
изграждане на двете
съединени игрища за
волейбол, баскетбол,
футбол и ъглова топка.
Още толкова средства са
осигурени от училищ-
ния бюджет.

„Радвам се да видя
толкова много щастливи
деца, които ще имат
отлични условия да
спортуват. Общината е
обявила много програми
за осъвременяване на
образователната инфра-
структура, които в бъде-
ще ще се разрастват.

Въвеждаме нови техно-
логии, подобряваме
облачната среда в парт-
ньорство с училищните
настоятелства и различ-
ни организации, като
например Британски
съвет“, каза Тотев и
пожела на децата да
пазят и поддържат нова-

та си придобивка.
Състезателки от

волейболен клуб
„Марица“ също тестваха
игрището и пожелаха на
бъдещите си наследни-
ци приятни мигове на
площадката.

Проектът за физкул-
турен салон на  ОУ

„Антим I“ вече е готов,
има и разрешително за
строеж. Очаква се само
Министерството на мла-
дежта и спорта да отво-
ри съответните програ-
ми за кандидатстване,
каза зам.-кметът Георги
Титюков. Към момента
школото е пригодило и
използва подземието си
за часовете по физиче-
ско. Търсят се средства
и за проект за физкулту-
рен салон за ОУ „Васил
Петлешков“. 6 пловдив-
ски училища все още са
без салони.

Децата от детска гра-
дина „Лилия“ вече ще се
радват на две нови дет-
ски площадки. Кметът
на „Източен“ Николай
Чунчуков и зам., замест-
ник-кметът на Пловдив
Георги Титюков засади-
ха дръвчета, а предстои
мястото да бъде облаго-
родено и озеленено с
още 250 броя храсти. 

Средствата по
изграждането са по про-
ект на Българо-швей-
царска програма за

сътрудничество -
„Всички заедно – за по-
добро образование и
здраве“ и е на обща
стойност 1 077 495 лева. 

„До момента по про-
екта са изпълнени
ремонти дейности на
стойност 15 000 лева.
Скоро се бъде готов
здравният център на
стойност 150 000 лева, в
който ще има 5 кабине-
та, където ще се
извършват консултации
на неосигурени гражда-

ни от уязвими социални
групи. В двора на двете
училища „Кирил
Нектариев“ и „Найден
Геров“ се изгражда
образователен център за
300 000 лева със спортна
зала и учебни зали за
извънкласни занима-
ния“, посочи Георги
Титюков.

„С готовност осъще-
ствяваме образователни
проекти, като този,
защото един от пробле-
мите на ромската интег-
рация е образованието.
Опитът ни показва, че
трудно се интегрира
човек, който е на възраст
20-25 години, затова
това трябва да става в
най-ранна възраст. Друг
проблем, който се опит-
ваме да решим, е
достъпът до медицин-
ски услуги, тъй като
често хората не знаят
към кого да се обърнат“,
уточни райкметът
Николай Чунчуков и
заяви, че районната
администрация про-
дължава и с други про-
екти, свързани с усвоя-
ването на българския
език.

Детска градина „Лилия“ 
с две площадки за игра

15-то Международно
туристическо изложе-
ние "Културен туризъм"
във Велико Търново
приключи с успех за
Пловдив. Участваха 50
общини , както и пред-
ставители на Палес-
тина, Бразилия, Южна
Африка, Унгария, Сло-
вакия, Чехия, Полша,
Азербайджан и Китайс-
кия културен център.
Общински институт
"Старинен Пловдив"

представи  проекта "Ка-
пана-кварталът на твор-
ческите индустрии“,
който е част от програ-
мата на „Пловдив
2019“, както и актуална
информация за разви-
тието на допълните
услуги, предоставяни в
трите туристически
информационни цент-
рове в Пловдив.

Фондация „Пловдив
– 2019“  също се вклю-
чи в програмата на

форума с презентация
за ключовите проекти,
които предстоят  през
следващата година.

В рамките на изло-
жението се проведе и
шестото издание на
Националния конкурс
"ЧЕТИ И ПЪТУВАЙ".
Пловдив получи  награ-
да за видеорепортажът
"Седем малки изпове-
ди" на Регионалния
етнографски музей -
Пловдив. 

Пловдив с награда 
от туристически форум

Ново училищно игрище, 
общината помага с 30 хиляди лева

Побратимяването на
Пловдив с град Лахор
обсъдиха кметът Иван
Тотев  и посланикът на
Пакистан у нас Бабар
Хашми, който посети за
първи път града и оста-
на очарован от видяно-
то.

„Вие сте един от най-
важните кметове в
България, а Пловдив е
красив град и предпола-
гам е чест да сте начело
на неговото управле-
ние“, сподели посла-

никът. Той уточни, че
България и Пакистан
имат приятелски дипло-
матически взаимоотно-
шения вече 52 години.
Той предложи да съдей-
ства за побратимяване
на Пловдив с Лахор,
който е вторият по-голе-
мина град в Пакистан и
негова културна столи-
ца.

Иван Тотев ще изпра-
ти официална покана за
посещение до кмета на
град Лахор, като уточни,

че така ще се развият не
само взаимоотношения-
та в културен план, но и
тези за бизнеса и инве-
стициите, още повече че
Пакистан, както и
България са част от
Новия път на коприната
(One Road, One Belt) на
Китай.

„Да си кмет на
Пловдив е голяма отго-
ворност, имаме богато
историческо наслед-
ство, за което да се гри-
жим“, заяви кметът

Иван Тотев и запозна
посланик Башар с нис-
ките нива на безработи-
ца, доброто икономиче-
ско развитие, за което
допринася и включване-
то на все повече нови
технологии. 

„Всяка година пра-
вим фолклорен фести-
вал с участие на състави
от цял свят, може и
Пакистан да представи
споите традиции и да
участва“, покани Иван
Тотев

Покана за културни и бизнес връзки с Пакистан



П
рез последните
години с голяма
упоритост  Плов-

див възстановява своите
паметници на културата.
Успяхме да променим
облика на Римския ста-
дион и площадното про-
странство пред  Джумая
джамия. Нали си спомня-
те какво представляваше
преди реконструкцията
този археологически па-
метник -  скрит зад стена
от бетон и се рушеше
заради течове. Сега е
любимо место не само за
гостите на града, но и за
пловдивчани, които с удо-
волствие разглеждат ан-
тичния стадион, запозна-
ват се с историята на
Филипопол.Тази огромна
промяна в централната
част на Пловдив е резул-
тат от  допълнителните
археологически проучва-
ния  и сложни строителни
и реставрационни работи.

Сред възрожденските
сгради,  за които посто-
янно  полагаме грижи,
блести къща „Клианти“.
Това е най-старата  запа-
зена къща и най-красива-
та в архитуктурно – исто-
рическия резерват.
„Клианти“  беше пред
срутване, но в  продълже-
ние на няколко години
успяхме да я превърнем в
бижу,  като  успешно
инвестирахме в реставра-
цията  не само над един
милион лева от бюджета
на общината, но и творче-
ския  потенциал на плов-
дивските  архитекти, рес-
тавратори и строители.  

Упрекваха ни, че зара-
ди Голямата базилика
затваряме пътната връзка
от бул. "Княгиня Мария

Луиза" към Тунела.
Много от нещата, които
започваме да правим, не
се виждат и на това обик-
новено се дължат упреци-
те и съмнения. Но съм
сигурен, убеден съм,че
дори и най-големите
скептици ще оценят уси-
лията ни, когато оконча-
телно  завършим  възста-
новяването на Епископ-
ската базилика.  Огромно
постижение е,че римски-
те мозайки, предложени
от нас за световното кул-
турно наследство, са
включени в индикативния
списък на ЮНЕСКО.
Процесът е дълъг, резул-
тат може да се очаква след
година – две, но без

първата стъпка, която
направихме, нямаше да
има втора. Взехме реше-
ние да продължим архео-
логическите разкопки  до
католическата църква и не
сбъркахме – успехът с
Базиликата нямаше да е
възможен, ако не напра-
вихме и поредната
стъпка. Сега това е повод

за гордост. С включването
в  индикативния  списък
на ЮНЕСКО, което се
случва  за първи път,
Пловдив има реален шанс
да бъде град с културно –
историческо наследство
от световно значение. 

Това е голяма част и
привилегия за нас.
Кандидатурата на 2000
кв. метра антични цветни
мозайки на Голямата
базилика и жилищната
сграда „Ирене“ беше под-
крепена от държавата,
защото е без аналог в
България. Реставрираната
римска базилика ще оста-
не  за историята на
Пловдив  и тепърва ще се
оценява  като  изключи-
телно  голяма ценност  от
поколенията след нас.
Успоредно с възстановя-
ването на античния  храм
изцяло променяме облика
на съседния  квартал и
отваряме нова пътна
връзка - от „Княгиня
Мария Луиза“ покрай
ДКЦ – 1 към Тунела.
Трябва да се знае, че
Пловдив нищо не е загу-
бил, а спечели много. 

Подготвен е идеен
проект за консервация  и
реставрация на Източна
порта на Филипопол, с
който ще кандидатстваме
за финансиране пред
МРРБ по оперативна про-
грама за опазване на кул-
турното наследство.
Програмата е на стойност
9 млн. лева и ние ще пред-
ложим и допълнителни
обекти. На Източната
порта продължават и
археологическите разкоп-
ки, които, които бяха под-
новени след дълго пре-
късване. 

Започваме работа и на
Небет тепе, където по
времето на изграждането
на комплекса също ще се
извършват разкопки. 

Това е задачата ни да
разкриваме и да под-
държаме   културно –
историческото наслед-
ство на Филипопол. Не
спираме да го правим.
Дори и по време на улич-
ните ремонти, когато  се
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С любов и уважение ПловдивДумата

на кмета

С продължаване на разкопките на Голямата базилика 
и затварянето на пътя Пловдив спечели много

Продължават проучванията на античния Одеон

На форумния археологически комплекс  от източната и южната
страна на Пощата ще се оформи място с алеи, осветление и

пейки  между реставрираните антични артефакти

Преди години пред
струтване, днес къща
„Клианти“ е бижу на

Стария град



намират останките на
античния град.  По този
начин попълваме липсва-
щите парченца от исто-
рията на Пловдив.

Финансираме  разкоп-
ките на Археологическия
музей дори извън града,
където се изпълнява клю-
чов проект за разкриване
на невиждано голяма
могила.  За нас това  кул-
турно – историческо
наследство също е свърза-
но с Пловдив.

Ще можем да про-
дължим и разкопките на
Римския форум – север.
Започваме подготовка за
проектиране на  Форум-
ния археологически ком-
плекс  от източната и
южната страна на
Пощата, където ще се
оформи прекрасно място
с алеи, осветление, пейки
между реставрираните
антични артефакти.  От
западната страна на
Пощата акцентът ще бъде
върху античната улица с
реставрираните части от
римски сгради.  Хората
ще могат да се запознаят с
целия Римски форум.
Всичко това е резултат от
последвателната полити-
ка за опазване на култур-
ното наследство, която
водим всяка година.

Престиж  и авторитет
е Пловдив да притежава
това  богатство, което
други градове нямат.
Грижим се за него с
любов, макар е твърде
скъпо удоволствие. Всяка
година инвестираме по
500 – 600 000 лева за
сградите  със статут на
паметници на културата и
200 – 300 000 лева в
археологическите разкоп-
ки. Допълнително финан-
сираме други обекти - за
пренареждане на кал-
дъръма, ремонт на кана-
лизацията и за ново
осветление  в Стария град
сме инвестирали над един
милион лева.

Подобрения на Антич-
ния театър всяка годи-
на.Само за отваряне на
северния вход  са вложе-
ни 300 000 лева. Тази
година  сме заделили
средства  за подмяна на
осветлението и възстано-
вяване на маазата, която
също е паметник на кул-
турата и се ползва от
артисти. Сваляме мазил-
ката и запазваме автен-
тичната каменна зидария
на тази старинна къща

С любов и респект към
богатството на Пловдив.
Но и собствениците на
частните имоти със статут
на паметници на култура-
та трябва да ги под-
държат.Ситуацията сега е
по-добра, отколкото пре-
ди години, а тенденцията
е стопаните на тези имоти
да стават още по-грижов-
ни, за да видим един още
по-привлекателен Плов-
див.

Прекрасен пример как
трябва да се стопанисват
старинните сгради  е
реставрираната  от собст-
вениците сграда до
Римския стадион.  И това
отношение, сигурен съм,
се дължи и на целенасоче-
ната ни  политика да под-
държаме в добър вид
общинските сгради  в

центъра и в Стария град.
Помагаме на частните
собственици като сме ги
поканили да  кандидат-
стват за финансиране на
ремонтните работи по
оперативна програма
„Региони в растеж“.
Сградите, които попа-
дат в архитектурно –
историческата зона,
са с предимство.

Опазването на
паметниците на
културата е сложен
и деликатен процес.
Затова на кметовете
рябва да имат пове-
че правомощия.
Преди няколко годи-

ни  бяха направени
стъпки в тази посока,

но  намеренията за про-
мяна  спряха с мотив, че
общинските администра-
ции нямат капацитет  и
няма да могат да взимат
правилни решения.  Има
различни категории на
паметници на културата –

от национално и местно
значение, както и различ-
ни зони за влияние. В
центъра, който е със ста-
тут  на  архитектурно –
историческата зона,  про-
ектът за  всяка нова сгра-
да задължително трябва
да бъде съгласуван с
НИНКН, дори когато на
това място не е имало
къща със статут на култу-
рен паметник.  Общин-
ските администрации
биха могли  да преценят
дали фасадата на про-
ектираната сграда  е под-
ходяща за тази зона.
Кметовете  и експертите в
общините имат повече
усет  и отношение към
това, което  трябва да има
в техния град. 

Промяната е наложи-
телна, а Пловдив ще я
усети най-силно, тъй като
от всеки ъгъл наднича
древният Пловдив – най-
старият жив град в
Европа. 
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пази културното си наследство
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Горди сме!

Подготвен е
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Нов паркинг между
булевард „Източен“ и
улица „Славейна“ за 150
автомобила инспекти-
раха кметът на Пловдив
Иван Тотев и кметът на
район „Източен“ Нико-
лай Чунчуков. Прост-
ранството е облагоро-
дено, премахнати са 70
метални гаражи, обосо-
бени са зелените площи,
монтирани са бордюри,
положен е нов асфалт.
Стойността на ремонт-
ните дейности, които
включват и преасфалти-
ране на част от улица
„Славейна“ е 200 000
лева.

На новия паркинг,
който е изграден в ня-
колко междублокови про-
странства,  предстои да
бъдат разчертани и кон-
кретните паркоместа. 46

от тях ще бъдат обявени
по Наредбата за отдаване
на паркоместа срещу
заплащане на желаещите
граждани, 20 от които
вече са подали молба
затова. 

„Община Пловдив
прави всичко възможно

да реши проблема с пар-
кирането, в съответствие
с възможностите, които
имаме. Политиката ни е
насочена към инвес-
тиране на средства в
изграждането на много-
етажни паркинги“, заяви
кметът Иван Тотев.

4 нови детски пло-
щадки ще бъдат
построени през тази
година в район Южен,
съобщи кметът Бо-
рислав Инчев. Първата
в парк „Източна Ру-
мелия“ на ул. Кукуш до
Бетонния мост вече е
завършена. Оборудвана
е с люлки, катерушки,
мека противоударна
настилка, беседка и
пейки.

Съоръженията отго-
варят напълно на
съвременните норми за
безопасност и струват

42000 лева с ДДС, каза
Инчев, след като откри
площадката.

Още две детски пло-
щадки ще бъдат готови
до края на май  в
„Коматево“ и в парк
„Белите брези“. Стар-
тира изграждането на
детския кът и пред
блока на бул.“
Александър Стамбо-
лийски“ 80 - 84.

„Детските площад-
ки са основен приори-
тет на района за тази
година“, посочи Борис-
лав Инчев. За тях са
заделени 170 000 лева.“

Кметът на район
„Източен“ Николай
Чунчуков и директорът
на ОП „Градини и пар-
кове“ Стоян Алексиев
лично се включиха в
залесителната акция по
бул. „Цариградско
шосе“. В разделителна-
та ивица служители на
районната администра-
ция и общинското пред-
приятие засадиха 40
иглолистни дръвчета –
20 броя лейландски
кипарис, 10 пинии и 10
фиданки от вида среб-
рист смърч.

„Радостно е, че
източният вход на
Пловдив става все по-
красив. Засадените през
последните години сто-
тици дървета и храсти
се развиват добре. Не
преставаме да обогатя-
ваме зеленината.
Винаги перфектно
изглеждат многоброй-
ните фигури с цветя,

подбрани според сезо-
на. От  началото на про-
летта започна редовно

косене на тревата“,
коментира Николай
Чунчуков.  

Нови дървета и цветя по
„Цариградско шосе“

Първата в
„Коматево“ кучешка
площадка бе изградена
по настояване на кварта-
ла.. „Съоръжението на
ул. „Лозарска“ в близост
до Коматевско шосе е

със специална настилка
от дървесни изрезки,
предпазваща от образу-
ване на кал. Мястото е
оградено стабилно и е
разпределено на два
отделни сектора – за

малки и големи кучета“
обясни кметът на район
„Южен“ Борислав
Инчев. За стопаните са
монтирани удобни
пейки, а за техните
любимци – приспособ-

ления за игра.
„Това е втората

кучешка площадка,
която правим в
„Южен“от началото на
мандата, като сме пла-
нирали и още две“,
обяви Инчев. Новите
съоръжения за домаш-
ните любимци ще бъдат
на бул. „Акад. Петър
Динеков“ в района на
„търговиите“, както и в
парк „Източна Руме-
лия“.

Изпълнението на
строителната програма
на „Тракия” за 2018
година продължава с
преасфалтирането на
въ т р е ш н о к ва рт а л н и
улици, съобщи район-
ният кмет Костадин
Димитров. 

Първо започна рабо-
тата по ремонта на ули-
ците пред блок 72, блок
73 и пред училище
„Димитър Матевски”. 

Освен подмяната на
асфалта се предвижда
скосяване на бордюрите
и увеличаване на парко-
местата, монтиране на
дъждоприемнти шахти и
други дейности. 

Жители на района,
които присъстваха на
старта на строителните
дейности,  споделиха, че
ремонтът е дългоочак-

ван и приветстваха
кмета Костадин
Димитров за това, че се
вслушва в гласа на тра-
кийци.

В ход са дейностите
по изграждането на
нови тротоари в зона А-
8 в „Тракия“, съобщи
Костадин Димитров.

„Тракия“ подхвана вътрешнокварталните

До края на годината
парк „Лаута“ ще порас-
не до 75 декара. Ще
бъдат засадени 100
дървета, предимно
чинари. В парка се про-
веде поредната залеси-
телна акция.

Районният кмет Кос-
тадин Димитров при-
помни, че миналата
година в парка е подме-
нено осветлението по
главната алея. Тази
година, освен залесява-
не, трябва да се поставят
пейки, ще има и детска
площадка.

„Първо трябва да се
направи озеленяването,
а след това алеите и
атракционите. За начало
са планирани детска
площадка и различни

игрища, но ще се правят
поетапно“, коментира
Димитров.

Кметът Иван Тотев,
който взе участие в зале-
сителната акция, при-

помни, че озеленяване
се прави навсякъде в
града. 

4 нови детски 
площадки 
в „Южен“

И в „Коматево“ с място за игра

на домашни любимци

Още 100 дървета в „Лаута“

Обществен паркинг за 
150 автомобила в  „Източен“

Новият  паркинг с 50 места и се намира между 
улиците „Братя Свещарови“, „Марин Дринов“ и

булевард „Източен“.

за 150
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Първият по рода си
национален форум
посветен на съвремен-
ните пространствени и
културни тенденции в
етнически смесени рай-
они се проведе в район
,,Северен“ под патрона-
жа на кмета Ральо
Ралев. Според него една
от основните цели на
дискусията е да я прене-
се от централно ниво, от
конференциите и нау-
чните конгреси, към
локално, местно ниво,
за да се покаже как
представителите на
местната власт  кон-
кретно решават  пробле-
мите свързани с тези
общности.          

,,Бих се радвал ако
този форум сложи нача-
лото на една съвместна
дейност между нас –
представителите на
общини и кметства и
представителите  на

държавните институ-
ции, с техните регио-
нални структури, НПО,
академични общности,
граждански организа-
ции и пр.“, каза в слово-
то си Ралев.

Във форума взеха
участие Валери Симео-
нов, вицепремиер и

председател на нацио-
налния съвет за сътруд-
ничество по етнически-
те и интеграционните
въпроси, зам.-
министърът на вътреш-
ните работи Стефан
Балабанов и шефът на
РДВР-Пловдив Атанас
Илков.

Кметът на район
„Западен” Димитър
Колев подписа колекти-
вен трудов договор с
председателя на синди-
калната секция на меди-
цинските специалисти
към КТ „Подкрепа”
Стоянка Маринова. С
документа се уреждат
въпросите на трудовите
и социалните отношения
на здравните работници,
които са членове на син-
диката. 

„Медицинските ра-

ботници в района знаят
добре – и досега винаги
съм полагал усилия те
да имат добри условия
на работа и те са имали
пълната ми подкрепа“,
заяви Димитър Колев.
Той припомни, че
наскоро от администра-
цията са обзавели
лекарските кабинети с
нови компютри, а също
така правят всичко
възможно за обезпеча-
ване на добра материал-
на база.

Първа копка за
изграждане на нова дет-
ска площадка в парк
„Сърнена гора” направи
кметът на „Северен“
Ральо Ралев заедно с
колегите си Георги
Стаменов и Костадин
Димитров. Ще бъдат
монтирани пет съоръ-
жения за игра.

„ През 2017 година
преасфалтирахме всич-
ки алеи в парка, изгра-
дихме нова поливна
система, подменихме
част от пейките и сега
като завършек на обла-
городяването е изграж-
дането на нова детска
площадка“, коментира
районният кмет.

Парк „Надежда”
също беше освежен,
както и детската пло-
щадка в него. Бяха зале-
сени осем кипариси и
400 храсти от вида
лигуструм, боядисани
са пейките.

Парк „Сърнена гора“ 
с нова детска площадка

По повод Деня на
Земята кметът на район
„Централен“ Георги
Стаменов заедно с деца
и преподаватели от учи-
лищата  „Европа“,
„Петър Берон“, както и
жители на квартал
„Мараша“ засадиха

цветя в градинката до
паметника на Кочо
Честименски. Над 80
разсада за цветя осигу-
ри ОП „Градини и пар-
кове“, които бяха заса-
дени и обособиха цвет-
ни лехи в парка.

„Ежедневно тази гра-

динка е посещавана от
хора в различни възра-
сти. Особено любимо
място е на майки с деца
поради детската пло-
щадка, която е в парка.
Вярвам, че цветните
лехи ще внесат още
повече настроение за

всички в квартала.“,
коментира Георги
Стаменов, който лично
зася няколко разсада. 

Над 30 деца се
включиха в кампанията,
като преподавателите
използваха акцията, за
да разкажат на децата
повече за екологията и
опазването на зелените
площи.
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Северен“ с  форум  
за смесените квартали

Акция по затревяване
на „Розариума“ пред-
прие администрацията
на район „Западен“.
„Откакто реновирахме
„Розариума“ миналата
година той се превърна в
любимо място за спорт и
отдих на много хора.
Въпреки това ние про-
дължаваме с дейностите
по поддръжката и обла-
городяването му. Затова
с настъпването на про-
летта предприехме
акция по затревяване, за
да може да го превърнем
в един истински зелен
оазис“, заяви кметът на
района  Димитър Колев. 

Само преди три месе-
ца в „Розариума“ бе про-
ведена и мащабна зале-
сителна акция, в рамки-
те на която бяха засаде-
ни 60 нови дръвчета. 

Дейности по освежа-
ване имаше и в парка
между булевардите Пе-
щерско шосе и „Свобо-
да”. Облагородяването

на парка в центъра на
квартал „Прослав“ пред-
приеха доброволци. В
акцията, организирана
от водеща фирма за хла-
дилна техника, се

включиха стотина доб-
роволци, както и замест-
ник-кметът на район
„Западен“ Нонка Си-
меонова.   

Всички пейки в парка

бяха пребоядисани, а
счупените дъски подме-
нени с нови. Пребоя-
дисана беше и оградата
на детската площадка в
парка.

„Западен“ освежава парковете си

Район „Централен“
започва работа по две
нови площадки.
Живеещите около ул.
„Младежка“ и ул.
„Капитан Райчо“ ще
могат да ползват чисто
нови съоръжения още
тази година. 

Жена от квартала
почерпи с бонбони рай-
онния кмет Георги
Стаменов по повод стар-
та на площадката в меж-
дублоковото простран-
ство до кръстовището на
ул. „Младежка“ и ул.
„Пенчо Славейков“.
Жената бе признателна,
че внуците и съседските
деца ще има къде да
играят след 24 май, кога-

то се очаква да стане
готово съоръжението.

На мястото има вече
изградена и обновена от
миналата година спорт-
на площадка, на която
спортуват по-големите
деца.“Баскетболните
кошове са счупени,
което означава, че се
ползват по предназначе-
ние“, коментира Ста-
менов. Той заяви, че с
удоволствие ще ги под-
менят, а на детската пло-
щадка ще бъде изграде-
на и чешма.

След като тя стане
готова площадката,
миникомплексът в рай-
она ще бъде окончател-
но завършен.

Площад „К. Честименски“ по-зелен

Черпят кмета на „Централен“, че прави площадки

Жена от квартала почерпи районния кмет Георги
Стаменов по повод старта на площадката в

междублоковото пространство до кръстовището на
ул. „Младежка“ и ул. „Пенчо Славейков“.

Колев: Добри условия
за медицинските

работници

В парк „Розариум“ се изгражда и специална поливна система, 
която да поддържа цялата зона с площ от 13 декара
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- Говори ли ви се за
първите години в
"Марица".

- Да, защото няма от
какво да се срамувам.
Беше абсолютно безпари-
чие, живеехме и трени-
рахме ден за ден.От тога-
вашния отбор остана
единствено Ивелина
Монова. Останалите
момичета хванаха своя
път. За да дойде Илия
Динков и да стане чудото.
Този човек е нещо специ-
ално не само за"Марица",
а и за българския волей-
бол. Откъде  намери тако-
ва огромно търпение,
докато промени "Марица"
не зная. Защото само с
пари промяна не се прави.
Без да повишава тон, с
много такт и вяра в нас
Илия Динков ни направи
други хора и както вижда-

те "Марица" стана клуб за
пример. Дълбок поклон!

- Кога разбрахте, че
треньорската професия
е Bашата професия?

- Винаги съм вярвал,
че треньорството е точно
за мен.А когато започнах,
веднага тръгнах да правя
всичко с огромно жела-
ние, като не спирах  да се
уча. Което правя и сега.Аз
живея с волейбола и не
мога да си представя, че
някога може да ми се
наложи да работя нещо
друго.

- Коя от четирите
титли ти е най-скъпа?

- Със сигурност -
първата! Тъй като тогава
преминах рубикона. След
този успех започнах да
дишам по-спокойно.

Защото най-после
"Марица" влезе в волей-
болната история като
шампион, а не само като
участник.Много се зарад-
вах и поради една друга
причина - заради Никола
Диманов и Ани Узунова,
които са истински легенди
на "Марица".

- Смятате ли, че
"Марица" диктува сега
волейболната мода у
нас?

- Никога не съм се
замислял върху един

такъв въпрос. Но след
като сме най-добрите в
България, значи играем
най-правилния волейбол.

- Изпитахте  ли удов-
летворение от избора ви
за селекционер на нацио-
налния отбор?

- Ако кажа, че не съм
се зарадвал, значи трябва
да излъжа. Защото това
безспорно е признание за
стореното през годините.
Но много бързо слязох на
земята, тъй като усетих
каква отговорност се сто-

вари върху гърба ми. И
колко работа има да
върша. В новия национа-
лен тим безспорно ще
влязат нови момичета,
защото животът върви и
нищо под небето не е
вечно. Успоредно с това
никой няма да ни прости,
ако не се справим с очак-
ванията. А те са бърза и
качествена селекция,
която трябва да покаже
потенциала си на светов-
ното през септември-
октомври в Япония. Там
ще стане ясно дали имаме
сили да успеем на пред-
олимпийските квалифика-
ции за игрите през 2020
година пак в Япония. Аз
не съм конфликтна лич-
ност. С всеки разговарям
човешки, когато се налага
да се върши някаква рабо-
та. Така че всички имат
моето уважение. Но рабо-
тата трябва да се свърши!
Сред тези, на които ще
разчитам, е Елица
Василева, която играе
страхотно в "Казан",
който беше наш съперник
за Шампионската лига.

- Как ще съчетавате
задълженията с нацио-
налния отбор и
"Марица"?

- Няма да крия, че ще

има много високо напре-

жение. Но пък съм свик-

нал с трудностите.

Подготвил съм сериозен

екип, който ще ми помага,

когато не съм в Пловдив.

Така че с малко повече

емоции работата в

"Марица" няма да закъса.

Убеден съм.

- Когато сте много
ядосан  не цепите басма
на съдиите? Това навик
ли е?

- Не, аз се въздържам

от разправии със съдиите.

Но когато прекаляват с

грешките, понякога не

издържам. После бързам

да им се извиня.

- Канадката Шайна
Джоузеф ще остане ли в
"Марица"?

- Не. Бяхме я взели да

помогне само за мачовете

в Шампионската лига.

Много свястно момиче. 
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Представители на волейболен клуб „Марица“, който през март т.г. спечели
четвърта поредна шампионска титла на България, бяха посрещнати в Община

Пловдив. Заедно с мениджъра си Борис Халачев състезателките показаха
победната купа. В знак на благодарност към ръководството на Община

Пловдив от името на ВК „Марица“ той  връчи символични медали на кмета
Иван Тотев и на заместника му Георги Титюков.

Нямам думи, с които
да благодаря на кмета
Иван Тотев и неговия

екип за помощта, която
оказват на клуба. Това ни
кара да бъдем спокойни за

бъдещето, защото
"Марица" не е едноднев-
ка, а клуб със сериозна
перспектива и прославя
както Пловдив, така и
България. Разбира се,
отправям благодарности
и към всички наши благо-
детели. Радвам се, че
досега не сме ги подвели,
сигурен съм, че ще про-
дължим да изпълваме с
гордост пловдивчани и в
бъдеще. 

Знаем, че ни очакват
още по-големи предизви-
кателства, но вече имам
достатъчен опит и само-
чувствие и не се страхува-
ме от нищо.

Без помощта на общината много
трудно ще вървим нагоре

Никога няма да забравя
първата шампионска  титла

Иван Петков:

Канадката Шайна Джоузеф помогна за мачовете 
в Шампионската лига

Иван Петков започва волейболната си карие-
ра в пловдивския "Локомотив". Още ненавършил
22 години тежка контузия спира  професионал-
ната му кариера. С треньорската професия се
захваща през 2003 година в "Марица", където
започва да работи с девойки. Още през следва-
щия сезон става треньор на женския тим. Сега
вече зад гърба си има 4 шампионски титли.
Безспорен връх в треньорската професия е
класирането на "Марица" в груповата фаза на
Шампионската лига - нещо, което се случва за
първи път в историята женския клубен волей-
бол у нас.Наскоро Иван Петков бе избран за
селекционер на женския национален отбор. 

Иван Тотев и Илия Динков 


