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Почти 185 хиляди лева
от бюджета на Община
Пловдив ще бъдат разпреде-
лени тази година за проекти-
ране и изграждане на нови
детски площадки или за
ремонт и сертифициране на
съществуващите в общин-
ските детски градини.

С тези средства, както и
с регламентираното финан-
сово участие на детските
градини, през 2018 г. ще
бъдат финансирани строи-
телно-монтажните работи
за обновяване на 50 пло-
щадки в 25 заведения. С
тях ще бъдат изградени 9
нови кътове за игра и ще
бъдат обновени 41 съще-
ствуващи.

Програмата за ремонт

и/или изграждане на дет-
ски площадки в детските
градини е част от
Общинската образователна
програма 2017-2019. Право

да кандидатстват по нея
имат общинските детски
градини, отговарящи на
критериите. Максималната
сума за финансиране от

страна на Община Пловдив
е в размер на 70 %, но не
повече от 4 200 лв. за една
детска площадка. Броят на
финансираните детски
площадки в една детска
градина, както и общият
брой на всички одобрени за
финансиране общински
детски градини, зависи от
броя на кандидатстващите.

По програмата не могат
да кандидатстват за финан-
сиране общински детски
градини, които са включе-
ни в проект „Пловдив през
2014 – 2020 г. – интелиген-
тен, устойчив, желан евро-
пейски град” по ОП
„Региони в растеж” 2014 –
2020 и тези, които са в про-
цес на ново строителство.

Не допускайте
духовността

да изчезне от
живота ни!

Уважаеми учители и ученици,
скъпи творци, деятели на

българската култура, просвета и наука, чита-
лищни дейци, госпожи и господа,

От името на Община Пловдив и лично от свое
име най-сърдечно Ви поздравявам с Деня на българ-
ската просвета и култура и на славянската писме-
ност. Този ден е от особено значение за нас, българи-
те, защото на него изразяваме почитта и преклоне-
нието си пред светите братя Кирил и Методий,
техните ученици и поколения книжовници след тях,
които са допринесли за духовното просвещение на
българския народ.

Нека не допускаме духовността да изчезне от
живота ни, защото благодарение на нея сме се
съхранили като нация. Нека ценим и пазим своите
традиции и своята идентичност.

Бих искал да поздравя всички Вас – представите-
лите на българската култура, наука и образование.
Изказвам благодарност на всички, посветили живо-
та си на мисията да откриват нови хоризонти пред
бъдещите поколения, да градят личности, да разви-
ват техните таланти.

Пожелавам на всички Вас нестихваща вяра в
изконните български ценности, устрем към нови
знания и постижения!

Нека ни е честит празникът на словото, на духа
и културата!

Инж. Иван Тотев, Кмет на Пловдив

С многолюдно шествие и много настроение и тази година Пловдив отбеляза 

Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост в града на тепетата.

Ученици и преподаватели от всички учебни заведения в града се включиха в празника по повод

24 май. Тържеството традиционно започна на площад „11-ти май“ пред ПХГ „Св. Св. Кирил и

Методий“, където пред паметника на светите братя бяха положени венци и цветя.

В Актовата зала на гимназията бяха връчени Почетен знак на град Пловдив на пет училища. 

15 учителя бяха отличени с Почетна значка на град Пловдив, 10 бяха удостоени с грамоти, 

а 6-те детски градини, въвели обучение по метода „М онтесори“, получиха грамоти и книги.

Георги Шиков:
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185 хиляди лева за ремонт 
на детски градини
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С
почетен знак
„Златен век“ –
печат на Цар

Симеон Велики – златен,
и грамота бяха награде-
ни директорът на
Националното училище
за музика и танц
„Добрин Петков” в
Пловдив – Нели Попова-
Коева и директорът на
Регионалния етнограф-
ски музей доц. Ангел
Янков.

Министърът на кул-
турата Боил Банов връчи
традиционните годишни
награди по случай 24
май – Деня на българска-
та просвета и култура и
на славянската писме-
ност. На официална

церемония в
Национална галерия
„Двореца“ престижните

отличия на
Министерството на кул-
турата получиха творци

и артисти от различни
области на изкуствата за
техния принос в разви-

тието на българската
култура и духовност.

С почетен знак

„Златен век“ – звезда,
грамота за значим при-
нос в развитието и
утвърждаването на
българската култура и
национална идентич-
ност бе наградена проф.
Златина Делирадева –
хоров диригент и музи-
кален педагог. Името й
се свързва със създава-
нето на хор „Детка
китка”, с научната и пре-
подавателска дейност в
АМТИИ.

Почетен знак „Златен
век“ – печат на Цар
Симеон Велики – сребъ-
рен, и грамота получи
Стефка Илиева – биб-
лиотекар-методист в НБ
„Ив. Вазов“ – Пловдив.

май 2018 г.

„Признателност и
огромно „благодаря” за
това, което правите за
децата на България.
Затова, че не просто им
давате знания, а ги учите
на цивилизовано поведе-
ние и да не забравят, че са
човеци. Пожелавам ви да
имате ученици, които ви се
доверяват и ви обичат!,
каза председателят на
Общинския съвет Савина
Петкова, която връчи отли-
чията в актовата зала на
Хуманитарната гимназия.

Едновековен юбилей
празнува НУ “Христо

Ботев”, което бе отличено
по повод 100-годишнината
си. Награда получи СУ
“Св. Седмочисленици” за
25-годиншнината си, както
и СУ “Симеон Велики”,
което закръгля 50. Две дет-
ски градини бяха отличени
с почетен знак – “Славей”
стана на половин век, а ДГ
“Мая” отбеляза 75 лета.

Комисия, начело със
зам.-кмета по образование
и иновации Стефан
Стоянов, определи почет-
на значка да получат 15
директори и учители със
заслуги за развитие на
образованието в града.

„Да си просветител е
мисия, ежедневно призва-
ние, но е и споделено
щастие, духовност, светли-
на. Щастлива съм, че
посветих 35 години на

образованието. Ако днес
трябва да направя избор,
пак ще стана учител”,
заяви при получаване на
наградата директорът  на
ОУ “Яне Сандански”
Маргарита Бозова. Със
значки бяха удостоени още
Георги Стефанов – дирек-
тор на ОУ “Душо
Хаджидеков”, Любомира
Христова – учител в ОУ
“Антим I”, Велка Славова
– учител в СУ “Патриарх
Евтимий”, Валя Рашева –
учител в ОУ”Яне
Сандански”, Димитринка
Кушлева – учител в ОУ

“Кочо Честеменски”,
Милена Маврова – учител
в ОУ “Васил Петлешков”,
Мария Стаматова – учител
в ДГ “Мирослава”.„Да гле-
даме на света през призма-
та на вдъхновението”, при-
зова преподавателят по
български език от ОУ
“Стоян Михайловски”
Горица Петрова, която
също получи почетна
значка. Признание за труда
си получи и Снежка
Донева – учител в ЦПЛР-
ОДК Пловдив, която каза:
„Обичам работата си, обо-
жавам децата и това е
ключът към успеха”.

За поредна година
общината обръща поглед и
към младите учители, за да
ги насърчи в избора им да
влязат в детската градина
или училище и да се разви-

ват кариерно. Грамота и
парична премия в размер
на 300 лева имаше за 10
млади педагози.

Първа бе отличена
Панка Вълева – учител по
история в СУ “Черноризец
Храбър”, която е сред сед-
мината пловдивски педа-
гози, сертифицирани за
Гугъл обучители. Тя е
само на 29, но успешно
разработва уроци в „облач-
на класна стая”, в която
всеки ученик има свой
акаунт и получава индиви-
дуални задачи.

„Грамоти и парични
премии получиха още
Надежда Стаматова – учи-
тел в ДГ “Мирослава”,
Атанаска Каракехайова –
учител в ДГ “Велимира”,
инж. Георги Трайков –
учител в СУ “Хр.Г.Данов”,
Илия Маринчешки –
Професионална гимназия
по електротехника и елек-
троника, Иван Найденов –
учител в СУ “Любен
Каравелов”, Лилия
Христозова – учител в ДГ
“Мир”, Христина Санджъ
– учител в ОУ “Яне
Сандански”, Десислава
Манева – учител в ОУ
“Райна Княгиня” и
Елисавета Игнатова – учи-
тел в СУ “Симон
Боливар”.

Зам.-кметът Стефан
Стоянов връчи грамоти на
директорите на детските
градини, въвели обучение
по Монтесори –
“Буратино”, “Велимира”,
“Майчина грижа”,
“Марица”, “Мир” и
“Мирослава”.

“Благодаря на учители-
те и директорите за
лидерството. Всяко движе-
ние напред ни сблъсква с
трудности. Но днешният
ден е доказателство, че
всяка реформа има смисъл
и ев п омощ на децата.
Благодаря ви, че го прави-
те”, обърна се към гилдия-
та зам.-кметът Стоянов.

„Пловдив е един от
основните центрове на
печатарския бизнес.
Фирмите бяха тези, които
потърсиха среща с общи-
ната, за да изразят готов-
ност да обучават кадри,
така че на тях се дължи
разкриването на новата
паралелка „Полигра-
фия”. Това заяви кметът
Иван Тотев на среща за
представяне на шестте
дуални паралелки, за
които обявяват прием
четири професионални
гимназии. 

По думите му, профе-
сионалната гимназия дава
сигурност на семействата,
защото е гарантирано, че
„още докато броят до 12,
децата вече ще са започ-
нали работа в българска
или чужда компания”.
Именно кризата за средно
ниво кадри в региона е
причина общината да
подкрепи дуалните пара-
лелки, за които бяха гла-
сувани по 3000 лева на
сесия на общинския съ-
вет.

Профе сионалнат а
гимназия по вътрешна
архитектура и дървообра-
ботване обявява прием за
3 нови  – по една

„Мебелно производство”
и „Полиграфия”, и по
половин „Тапицерство и
декораторство” и
„Реставрация на стилни
мебели и дограма”.
Паралелката по полигра-
фия е подкрепена от 9
компании в бранша. От
общинския бюджет са
отпуснати 320 000 лева за
ремонт на фасадата през
лятото. Училището бе
първото в страната, което
обяви редовен прием за
дуално обучение и в
момента има три паралел-
ки – в осми, девети и еди-
надесети клас.

„Единственият шанс
за развитие на професио-
налните гимназии е дуал-
ният тип обучение“, заяви
заместник-кметът по
образование Стефан
Стоянов и допълни, че
бизнесът стои зад тези
училища, готови да отде-
лят ресурс, за да ги под-
крепят.

Директорът на
Професионалната гимна-
зия по механотехника
Анета Чилингирова спо-
дели, че зад дуалната
паралелка „Машини и
системи с цифрово про-
грамно управление” стоят

11 компании. Първите
ученици, които се обуча-
ват по тази система, вече
са 10-класници и ходят на
място, за да се запознаят с
обстановката в предприя-
тията, а през лятото пред-
стои предстои сключване
на договори.

За втора година има
обявен прием за дуална
паралелка в областта на
автотранспортната техни-
ка в Професионалната
гимназия по транспорт,
като 3 фирми са заявили
подкрепата си.
„Специалностите са
тежки, но гарантират реа-
лизация“, заяви дирек-
торът Нина Божилова.

26 ученици очакват в
Професионалната гимна-
зия по електроника и
електротехника по специ-
алността „Електрообза-
веждане на производство-
то“. Тя се реализира
съвместно с ЕВН и
Австрийското посолство.
В момента се водят прего-
вори с Германо-българ-
ската търговско индустри-
ална камара, за които
директорът Стоянка
Анастасова се надява те
да са успешни.

Шест нови дуални паралелки
в професиналните гимназии

„Златен век“ за четирима пловдивчани

Пет училища и детски градини 
с  Почетен знак на Пловдив 

С традиционно шествие пловдивски училища 
отбелязаха 11-ти май, когато се чества празникът на
Св. Св. Кирил и Методий. Тази година с кмета Иван
Тотев бяха министърът на културата на Република

Македония Роберт Алагьозовски и Амелия Гешева –
заместник-министър на културата. Заедно 
със стотиците ученици, които се включиха 

в шествието, предвождано от икона, гостите стигнаха
до барелефа на светите братя 

на улица „Съборна и поднесоха цветя. 
За първи път денят се отбелязва в Пловдив 
през 1851 по инициатива на Найден Геров и

Пловдивското епархийско класно училище, сега
Хуманитарна гимназия „Свети свети Кирил и Методий“.
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Знак за качество на
Съвета на Европа
получи Младежки

център Пловдив. Така
той става 11-ят център в
Европа с международно
признание и вторият в
България. Отличието бе

връчено на зам.-кмета
по спорт и младежки
дейности Георги Ти-
тюков от Гордана
Бержан – директор на
Европейски младежки
център в Будапеща.

„През април 2016

година подадохме апли-
кацонна форма към
Съвета на Европа, с
която заявихме нашето
желание да участваме за
спечелване и одобряване
на Знак за качество. По-
късно ни поискаха
портфолио за дейнос-

тите и през септември
2017 година експертна
комисия бе на място, за
да направи оценка по 15
критерии. Освен с
инфраструктурата, под-
робно се запознаха с
дейностите, които про-
веждат младежките ра-

ботници и ромските ме-
диатори”, обясни етапи-
те на процедурата по
кандидатстване дирек-
торът на центъра Ди-
митрия Тодорова.

Гордана Бержан зая-
ви, че пловдивският
център успява да про-

кара политиките на
Европейския съвет ус-
пешно и да наложи свой
маниер на работа.
Според нея успехът му
се дължи на
постоянството на екипа,
който имал невероятен
потенциал за развитие.

Какви за успешните
ходове един град да
спечели домакинството на
Европейска столица на
културата обсъдиха
кметове на Пловдив и
Дрезден Иван Тотев и
Дирк Хилберт.

Кметът на Дрезден бе в
Пловдив да се  запознае с
работата на фондация
„Пловдив 2019 и да
разгледа забележител-
ностите, които регионът
предлага за бизнес и
туризъм. Дрезден канди-
датства за Европейска
столица на културата през
2025 и г-н Хилберт
слушаше с интерес за
отделните етапи от под-
готовката на Пловдив през
годините.

„Бъдете реалисти,
представяйте нещата
каквито са, кажете за какво
ви е нужен проектът
„Европейска столица на
културата“, как ще
промени той хората и град
Дрезден като цяло“,
посъветва Иван Тотев своя
колега. Той допълни, че
ролята и подкрепата на
държавата е от огромно
значение за успеха на
проекта, както и включ-
ването на хората в реа-
лизацията на отделните
проекти – от тяхната идея
до изпълнението им.

„Чрез силата на кул-
турата искаме да
променим Пловдив, да
решим някои градски
проблеми, да обединим

хората в една кауза“,
сподели кметът на
Пловдив и разказа с какво
разполага градът – като
университети, бизнес,
инвестиции, минимални
нива на безработица, зае-
тост, много млади хора,
постоянно увеличаване на
населението всяка година
и как всичко това се
използва за добрия имидж
на града. Той посочи как
Пловдив е изпреварил
силната конкуренция на
другите български гра-
дове, използвайки налич-
ните ресурси и включ-
вайки силата на културата
и техният колорита и
богатство.

Иван Тотев  разказа за
активния културен живот в
Пловдив и за творците,
ангажирани в развитието и
разнообразието му, както и
подкрепата, която Общи-
ната им оказва при реали-
зирането на културния
календар, чийто бюджет се
увеличава с всяка изми-
нала година.

Дрезден на уроци в Пловдив за
Европейска столица на културата

Министърът на
културата на Република
Македония Роберт
Алагьозовски, кметът на
Пловдив. Иван Тотев и
заместник-министърът
на културата Амелия
Гешева откриха първия
Международен фестивал
на поезията „Орфей” в
Малката базилика в града
под тепетата.

„Ние, пловдивчани, се
гордеем с богатото си
културно-историческо
наследство. От векове
градът ни е средище на
духовността, културата и

изкуството“, заяви кметът
Иван Тотев и допълни, че
не случайно Пловдив е
избран за първия
български град –
Европейска столица на
културата през 2019
година, „когато Пловдив
ще представи България и
България ще се представи
чрез Пловдив“.

„Много се радвам, че
съм тук, сред вас, в
Пловдив – град, който
вдъхновява с красотата си
и е обявен за културна
столица на Европа за
2019-а година. Използвам

възможността да честитя
от сърце на гражданите
на Пловдив и България
този успех, който е
значим и за всички нас в
региона и от който
очакваме да допринесе
съществено за напредъка
на регионалното и
европейското културно
сътрудничество“,коменти
ра  министър Алагьозов-
ски.

„Не случайно Плов-
див със своето наистина
уникално антично нас-
ледство е и нашата
Европейска столица на
културата за 2019. Мал-
ката базилика освен
център за обмен в сфе-
рата на история, изкуство
и култура ще бъде и  храм
на поетическото изкус-
тво“, посочи Амелия
Гешева .

От 10 до 14 май
Малката раннохристиян-
ска базилика  даде под-
слон  за езика на
поезията. В Международ-
ния фестивал за поезия
„Орфей” участваха 17
поети от 13 страни.
Проектът е реализиран с
финансовата подкрепа на
„Културна програма за
Българското предсе-
дателство на Съвета на
Европейския съюз 2018“
на Национален фонд
„Култура“.

Македонски 
министър дойде за

фестивала „Орфей“

Заместник-кметът по
култура и туризъм
Александър Държиков и
директорът на Общин-
ски институт „Старинен
Пловдив“ Йордан Илиев
посетиха  побратимения
на Пловдив украинския
град  Лвов по покана на
кмета на града Андрий
Садовий. Лвов празнува
762 години от основава-
нето си.

Александър Държи-
ков бе специален гост на
първия Международен
фестивал на балканската
култура „Балкански цве-
тове“ и имаше честта да
го открие, както и да
връчи наградата на побе-
дителя. Александър Дър-
жиков проведе официал-
ни срещи с представите-
ли на местната адми-
нистрация и участва в

тържествената сесия на
Общинския съвет на
Лвов за празника на
града. Той връчи на Ан-
дрий Садовий „Почетен
плакет на Община Плов-
див“ от името на кмета
Иван Тотев, както и офи-
циална покана за посе-
щение в Пловдив през
месец октомври когато
градът под тепетата ще
бъде домакин на маща-
бен международен ико-
номически форум.

Делегацията от
Пловдив се срещна с
част от българската общ-
ност в Лвов в сградата на
Почетното консулство на
България, на която дой-
доха представители на
българското дружество
„Иван Вазов“, препода-
ватели по български език
от местния университет
и неделното училище.

Пловдив на гости в Лвов

Младежкият център с
европейски знак за качество

С кмета 
Андрий Садовий

Александър Държиков открива фестивала
„Балкански цветове“



„Ц
ентрална гара
Пловдив е
п о р е д н и я т

добър пример за управле-
ние на транспортните
обекти чрез публично-
частно партньорство“,
каза министърът на
транспорта, информа-
ционните технологии и
съобщенията Ивайло
Московски на откриване-
то на обновеното здание
на гарата.  Министърът
информира, че концесио-
нерът до момента е инве-
стирал 7 млн. лева в обе-
кта, а съгласно заложена-
та програма трябва да
вложи още 5 млн. лева в
модернизация на гарата и
прилежащата инфра-
структура около нея.

Министър Московски
връчи разрешителното за
автогарата, която конце-
сионерът е изградил, като
част от гаровия комплекс.
„Това превръща ренови-
раната сграда в мултимо-
дален център, обединя-
ващ автобусен и жп
транспорт“, коментира
представителят на конце-
сионера Миролюб
Столарски. Това е първо-
то място в България къде-
то двата вида транспорт
не се конкурират, а се
допълват.

„Изключително съм
впечатлен от реставра-
цията на жп гарата, тъй
като тя е и паметник на
културата. Изградена е от
виенски архитекти в нача-
лото на XX век. Запазени
и възстановени са изцяло
конструкцията, покривът
и Царската чакалня в при-
емното здание на гарата“,
допълни министърът.
Московски посочи, че в
повечето европейски
държави централната

гара е емблематична сгра-
да и културно-историче-
ски паметник.

Министърът коменти-
ра и проекта за изгражда-
не на жп възел – Пловдив.
Той посочи, че първия
етап от проекта е във
финална фаза на изпълне-

ние и предстои скоро да
бъдат обявени тръжните
процедури. Проектът е на
стойност над 100 млн.
евро и предвижда цялост-
но повдигане на колово-
зите на жп гара Пловдив и
пътно преминаване под
тях”, обясни министърът. 
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Гарата в Пловдив – център,
обединяващ автобусен 

и жп транспорт

„Много приятно съм
изненадан от Младежкия
център в Пловдив. Имате
прекрасен град – много
зелен, със стари дървета,
чист и приятен.
Впечатлен съм от големи-
те и широки булеварди и
тротоари“, коментира
кметът на Солун Янис
Бутарис, който беше на
двудневно посещение в
Пловдив по покана на
своя колега Иван
Тотев.„Всеки път, когато
идвам тук, виждам, че
Пловдив е станал все по-
хубав и по-хубав“,
допълни Бутарис.

Кметът на Солун
поздрави своя колега,че
се грижи добре за Стария
град и изрази изненадата
си какуправлението на
Пловдив успява да
вдъхне живот в старите
къщи, като ги изпълва с
различни мероприятия,
едно от които е дефилето
„Вино и гурме“.

„Пловдив заслужава
титлата Европейска сто-
лица на културата. Това е
награда, която се дава на
градове, които могат да
направят нещо иноватив-
но и аз вярвам, че
Пловдив ще направи
това“, посочи Янис
Бутарис.

Кметът на Солун
беше толкова впечатлен
от Младежкия център, че
заяви, че ще направи
подобен в гръцкия град.
Той поиска да се запознае
по-подробно с проекта,
за дейностите в центъра –
работа с младежи и
обмен, разнообразни
инициативи и успехите
откакто функционира. „В
Солун имаме амбиция да
направим също толкова
добър младежки център
и сме много впечатлени
от това, което видяхме
тук. Ние направихме спе-
циално проучване къде
има подобни центрове,
финансирани с пари от
Европа и установихме, че
точно в Пловдив е най-
добрият“, уточни Бутарис.

Той допълни още, че
ще изпрати свой екип, за
да се запознае с начина
на почистване на
Пловдив, тъй като чисто-
тата на града прави голя-
мо впечатление.

„Изключително съм
радостен от положител-
ната оценка на моя коле-
га, г-н Бутарис, защото
това означава, че добре
вършим своята работа и
Пловдив се развива“,
заяви от своя страна
кметът Иван Тотев.

Концесионерът на
летище Пловдив  – консор-
циум между „Хайнан“ и
„Пловдив Еърпорт
Инвест“, представиха
намеренията си за разви-
тие на аеропорта на среща
с кмета на Пловдив Иван
Тотев.  Той увери китай-
ските инвеститори, че
община Пловдив ще бъде
добър партньор и ще пома-
га съгласно правомощията
си за реализирането на
проекта.

Представителите на
„Хайнан“ огледаха лети-
щето и споделиха, че имат
намерение веднага след
подписване на договора да
започнат реализацията на
инвестиционния проект. В
града дори пристигнаха
представители на две голе-
ми фирми от Китай, които
ще се конкурират за
изпълнението на строител-
ните дейности, заложени в
концесията.

„Много важно е разви-
тието на летището и като
гражданско, и като карго“,
подчерта кметът  Иван
Тотев. Договорът с избра-
ния концесионер може да
бъде подписан след като
бъде обявено решението на

Комисията за защита на
конкуренцията.

На заседанието си на 28
март тази година правител-
ството определи консор-
циума между „Хайнан“ и
„Пловдив Еърпорт
Инвест“ за концесионер на
летището. С решението си
правителството упълномо-
щи министъра на транс-
порта, информационните
технологии и съобщенията
да сключи концесионния
договор в двумесечен срок
от влизането в сила на
решението.

Концесията е за 35
години, като за този срок
концесионерът се задължа-
ва да реализира инвести-
ции в обекта от 79 083 000
евро. Средствата са за
ремонт, поддържане и
рехабилитация на съще-
ствуващата инфраструкту-
ра, както и изграждане на
нови съоръжения.

По-късно на среща с
министъра на транспорта
Ивайло Московски пред-
ставителите на акционери-
те увериха, че инвестиция-
та може да скочи двойно
повечо от предвиденото и
да стигне 160 милиона.

Солун копира чистота на
Пловдив и Младежкия център

Кметът: Пловдив ще бъде
добър партньор на летището



Н
аучна конферен-
ция за резултати-
те от проучвания

на Епископската базили-
ка на Филипопол се про-
веде в Пловдив в при-
съствието на заместник-
министъра на културата
Амелия Гешева.

„За реализацията на
този проект ръка си
подадоха неправител-
ствения сектор, община-
та, учените и държавата.
Никой не очакваше
подобни резултати,
които станаха ясни бла-
годарение на вземане на
правилното решение за
разкриване на целия
обект и затваряне на
пътя. Това е сложен
обект от гледна точка на
средата, в която се нами-
ра. Надяваме се да е
една от емблемите на
Пловдив през 2019 годи-
на и за поколенията,
които ще го посещават,“
сподели Амелия Геше-
ва.Тя припомни, че за
Епископската базилика
бяха организирани меж-
дународни конферен-
ции, с участие на чужде-
странни археолози и
много доброволци.

„Затварянето на пътя,
който беше важна пътна
артерия, беше тежко
политическо решение,

но Епископската бази-
лика ще бъде един от
обектите, които ще се
запомнят. Радостен съм
от позицията на време-
то, че вече присъствам
на конференция като
днешната, на която гово-
рим за резултатите от
разкриването на този

обект,“ коментира
кметът на Пловдив Иван
Тотев.

„Много е важно, ко-
гато има осъзнато
управленско решение за
експониране на цялост-
ната площ на Базили-
ката,“ допълни дирек-
торът на Археологичес-

кия музей  Костадин
Кисьов.

След 35 години про-
чувания екипът е на
финала на разкопките и
реставрация на мозайки-
те.Тя е с впечатляващи
размери дори за Европа
и ще бъде перлата на
археологическото нас-

ледство на Пловдив.
„Откривателството

на Базиликата в голяма-
та си част предстои.
Предстои академичната
работа, която ще пред-
стави една силна и убе-
дителна кандидатура в
ЮНЕСКО“, заяви Ленко
Ленков от фондация

„Америка за България“
и благодари за съдей-
ствието на Община
Пловдив. Това означава,
че вървим на прав път,
още повече че работата
по него обединява хора-
та и институциите, като
ще направим всичко
възможно да го
завършим по най-доб-
рия начин“, допълни той
и напомни, общината
родължава да работи по
други знакои за града
обекти  – Небет тепе,
Източната порта, Римс-
кия форум.

„Международният
комитет за реставрации и
консервация на мозайки
избра Пловдив да е след-
ващият домакин за кон-
ференция през 2020
година, като за целта се
прие и меморандум от
Общинския съвет“,
съобщи заместник-
кметът Александър Дър-
жиков. „Добрата работа
между институциите
много бързо даде добри
резултати, което означа-
ва, че мозаечното
наследство ще се
популяризира пред
света“, уточни той.
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На конференция за Голямата базилика:

Точни решения, 
добри резултати

Меморандум за
сътрудничество и подпо-
магането на пловдивската
индустрия, подписаха
Община Пловдив и БАН.
„В последните години
Пловдив е наричан инду-
стриален център. Това би
било невъзможно, ако не
беше научният потенциал
в града, с получените зна-
ния и умения в гимназии-
те, а после и в университе-
тите – 9 ВУЗ-а в Пловдив с
40 000 студенти. Това
включване на науката в
местната икономика дава
своя резултат“, каза
кметът Иван Тотев на
форума „Индустрията в
Пловдивския регион,
базирана на наука, инова-
ции и образование“, който
се проведе в Пловдив.

Изграждането на
център за върхови пости-
жения и компетентност е
основният акцент в бъде-
щото сътрудничество

между Пловдив и и
Българската академия на
науките.

„Радваме се, че имаме
възможност да подпишем
този меморандум, който
да даде още едно конку-
рентно предимство на
Пловдивския регион.
Съревнование, което не е
с българските региони, а
на международно ниво за
привличане на инвести-
ции“, каза още кметът.

„С меморандума
поставяме още по-голям
акцент върху връзката с
Индустриална зона
„Тракия“, която дава
изключителни перспекти-
ви за в бъдеще за още по-
тясно сътрудничество
между учените, между
бизнеса и местните вла-
сти. Това води до отиване-
то на друго ниво на компе-
тентност, на предизвика-
телства“, каза шефът на
БАН акад. Юлиан
Ревалски.

Проектът „Дигитално
културно-историческо
наследство на Община
Пловдив“, финансиран
от Програма БГ08
„Културно наследство и
съвременни изкуства“, бе
официално признат за
добра практика от
Съвета на Европа, като
бе включен в
Европейската стратегия
за културно наследство
на XXI век.

Ст р ат е г и ч е с к и я т
документ следва все-
обхватен метод и въвлича
не само местни, регио-
нални, национални и
европейски публични
власти, но също така
заинтересовани страни

на културното наслед-
ство – професионалисти,
международни неправи-
телствени организации,
доброволческия сектор и
гражданското общество.
За да постига целите на
стратегията, Съветът на
Европа идентифицира
добри практики, сред
които и проектът на
Община Пловдив, които
да бъдат следвани от
цяла Европа.

В рамките на проекта,
изпълняван от Община
Пловдив между 2015 и
2017 г., на стойност 586
000 евро, бе изградена и
закупена техническа
инфраструктура и
успешно бе извършена

първата всеобхватна про-
грама за дигитализация
на движимо и недвижи-
мо културно-историче-
ско наследство, част от
фондовете на библиотека
„Иван Вазов“, Региона-
лен исторически музей,
Регионален археологиче-
ски музей, Регионален
етнографски музей,
Градска художествена
галерия и ОИ „Старинен
Пловдив“.  

Бяха изградени два
дигитални центрове,
които и днес продължа-
ват процеса на дигитали-
зация.

Договор за изгражда-
не на компостираща
инсталация за разделно
събрани зелени и/или
биоразградими отпадъци
подписаха министърът
на околната среда и води-
те Нено Димов и замест-
ник-кметът на Пловдив
Розалин Петков. Стой-
ността е 9 023 913,84 лв.,
от които 6 070 538,46 лв.
безвъзмездна финансова
помощ, а срокът е 24
месеца. 

Капацитетът на
инсталацията е 15 000
тона и е само за расти-
телни отпадъци, като
дейностите на площадка-
та за компостиране ще
бъдат извършвани по
начин, недопускащ за-

мърсяване на околната
среда. 

Инвестиционното
намерение обхваща
както основна инфра-
структура на терен в
индустриалната зона в
район „Северен“, така и
изграждане на съпът-
стваща инфраструктура -
водопровод, канализа-
ция, електроприсъединя-
ване и път за достъп.
Общината ще осигури
разделно събиране на
зелените отпадъци от
поддържането на парко-
ве и градини, улично озе-
леняване, от училища и
детски градини, траурни
паркове и от два квартала
с еднофамилни и двуфа-
милни къщи с дворове. 

Дойдох в Пловдив, за
да чуя от първо лице
какви са предизвикател-
ствата пред бенефициен-
тите на финансови сред-
ства от ЕС, когато става
въпрос за изпълнение на
проекти, и съм много бла-
годарен на кмета г-н
Тотев за споделеното от
него. Неговите констата-
ции и наблюдения са
много полезни и ще бъдат
използвани за бъдещата
ни одитна дейност. Също

така бих искал да пожелая
на Пловдив успех в под-
готовката му за
Европейска столица на
културата през 2019 г.
След днешното посеще-
ние мога с увереност да
кажа, че това е едно заслу-
жено признание“, заяви
Клаус-Хайнер Лене, пред-
седател на Европейската
сметна палата на среща с
кмета на Пловдив Иван
Тотев. Това бе неговото
първо работно посещение

при  представител на
местна власт в България.
Господин Лене обясни, че
е останал много впечат-
лен от големия брой тури-
сти и културно-историче-
ското наследство на
града.

„Истинска чест е да ви
посрещна и да ви привет-
ствам в Пловдив“, поздра-
ви кметът Иван Тотев.
Той сподели как градът се
е развил през последните
няколко години, как адми-

нистрацията се справя с
предизвикателствата за
домакинството за
Европейска столица на
културата.

„Насищането на града
с живот, с различни меро-
приятия, добрият темп на
развитие на икономиката
води до привличане на
нови и нови инвеститори
и увеличаване на заетите
в сферата на производ-
ството“, посочи Иван
Тотев.

Европейската сметна палата обсъжда проекти в Пловдив

Център за върхови
постижения градят

Пловдив и БАН

Пловдивски проект с
европейско признание

След две години – 
компостираща инсталация

за зелени отпадъци
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Нов паркинг за 55
автомобила  ще се появи
скоро в междублоковото
пространство на улица
„Антон Тайнер“. То ще
бъде облагородено
допълнително със зеле-
ни площи, паркова зона с
пейки за отдих, ще бъде
поставено ново осветле-
ние, ще бъде подменена
и тротоарната настилка.
Първа копка направи
кметът на район
„Централен“ Георги
Стаменов. Първата част
на проекта бе направени
миналата година, когато
бе изграден голям пар-
кинг на кръстовището с
улица „Родопи“.

Пред завършване е и
новата детска площадка
на ул. „Капитан Райчо“
42-44. „Изпълнителите
са стартирали работа на
23 прил и работят бързо,

за да могат децата от
квартала да използват
площадката през набли-
жаващата лятна вакан-
ция.“, казва Георги
Стаменов. Тя е на стой-
ност 60 хил. лв. и се реа-

лизира по проект на
Община Пловдив.
Живущите в квартала ще
могат да ползват не само
детски съоръжения, но и
пейки, както и нова
настилка. 

Приключи обновя-
ването на тротоара по
улица „Босилек“,
информира кметът на
район „Източен“
Николай Чунчуков. От
улица „Ландос“ до
улица „Вратцата“
отсечката е изцяло
ремонтирана за удоб-
ство на гражданите.
Тротоарът е изключи-
телно важен, тъй като
осъществява връзка на
жителите с много обе-
кти с обществено пред-
назначение – магазини,

пазар, спирка от масо-
вия градски транспорт и
други.

В момента в район
„Източен“ се извършва
обследване на местата,
от които бяха премахна-
ти старите метални
гаражи. Кметът Нико-
лай Чунчуков уточни,че
след извършване на
огледите ще бъде изгот-
вен план за обновяване
на междублокови про-
странства и изграждане
на нови места за парки-
ране.

Две благотворителни
дарителски акции орга-
низира и проведе адми-
нистрацията на район
„Северен”. Домът за
стари хора „Св.Василий
Велики“ получи 200
родопски одеяла. „За
първи път посещаваме
този дом, но ще про-
дължаваме да ви пома-
гаме според възможно-
стите ни” – обеща
кметът Ралев на дирек-
тора  г-жа Нина Хрис-
това.

Второто дарение е от
200 одеяла за Българ-
ския Червен кръст в
Пловдив.

Стартираха ремонт-
ни дейности на тротоар-
ната настилка на
ул.”Васил Урумов” пред
детска градина „Бреза”
в район „Северен”.
Тротоарът пред детска-
та градина е в изключи-
телно лошо състояние,
но след ремонта децата

и родителите ще могат
спокойно да го ползват,
без да се налага да сли-
зат на пътното платно.

Ремонтните дейно-
сти на тротоарни

настилки в района ще
продължат и по
ул.”Никола Караджов”и
ул.”Оборище”, инфор-
мира кметът Ральо
Ралев.

„Северен“ с грижа 
за старите хора

Район „Западен“
отбеляза майските праз-
ници с грандиозен кон-
церт в парка „Ружа“.
Събитието се провежда
за пета поредна година и
е под патронажа на
кмета на района
Димитър Колев. В кон-
церта взеха участие
всички творчески колек-

тиви от яслите, детските
градини, училищата,
читалищата и пенсио-
нерските клубове в
„Западен“.

„Благодаря ви, че сте
тук с нас и за пореден
път заедно превърнахме
този концерт в един
истински празник за
района. Желая на всич-

ки, свързани по един
или друг начин с про-
светата, да бъдат здрави
и силни, нека жаждата
за знания и стремежът
към покоряването на
нови върхове никога не
ви напуска“, обърна се
към зрителите Димитър
Колев. Той награди с
грамоти 25 учители,

които са се отличили
през годината в
„Западен“.

Кметът на „Западен“
Димитър Колев пожела
успех на всички , 
свързани с просветата  
и да покоряват нови
върхове

Кметът на Пловдив
Иван Тотев и на район
Южен Борислав Инчев
откриха нова детска пло-
щадка в парк „Белите
брези“. „Благодаря на
Иван Тотев, защото
съоръжението се осъще-
ствява с подкрепата на
общината“, каза Инчев.
Площадката отговаря на
всички европейски изиск-
вания, покрита е с проти-
воударна настилка и има
люлки, пързалка и други
съоръжения за игра на
деца до 12 години.

„Площадката е по
изричното желание на
живеещите в квартала,
които редовно посещават
парка“, поясни Инчев.
Районната администра-
ция  изгражда още две
детски площадки - в
Коматево и на бул.
„ А л е к с а н д ъ р
Стамболийски „от №82
до 84.

Площадката е изграде-
на със средства на общи-
ната, която има сключен
рамков договор за такива
съоръжения на стойност
450 000 лева. „По този
контракт се изграждат 5
до 6 големи детски пло-
щадки за година“, посочи
кметът Иван Тотев и
допълни, че следващата
ще е в район „Северен“.

„Паркът е много под-
реден, виждам огромна
промяна за последната
година.Тук вече работата
е приключила, остава
само поддръжката.
Администрацията на
район Южен се справя
прекрасно с нея“, похвали
Иван Тотев управата на
района.

„В бюджета на
Пловдив са предвидени и
30 000 лева за поставяне
на видеонаблюдение в
парка, допълни Борислав
Инчев.

Парк „Белите брези с красиво място за игра на децата

Три улици в „Тракия“
са напълно обновени –
пред блокове 71 и 73 и
пред училище „Димитър
Матевски“. Пред №71 са
понижени бордюрите и
са оформени допълни-
телни паркоместа.

Капиталовата про-
грама в „Тракия“ про-
дължава с изграждане
на нови тротоари в зона
А-8, като се залага пре-
димно на бетонови
съоръжения.

Кметът на района
Костадин Димитров
припомни, че строител-

ните дейности в района
започнаха още през
месец март, като за
целта бяха отделени 170
хиляди лева от бюджета
на администрацията – за
преасфалтиране, под-
дръжка на улици и нови
тротоари.

350 хиляди лева са
предвидени за изграж-
дането на нов парк на
терен от почти 10 декара
в пространството между
булевард „Освобож-
дение“ и ул. „Григор
Божков“.

Нови тротоари
в „Източен“

Концерт в „Западен“ в чест на просветата

Нов паркинг и детска
площадка в „Централен“

Започна строителството на паркинг 
на ул.“ Антон Тайнер“

Новата детска площадка в „Южен“ 
е по желание на живеещите в района

Със 170 хиляди лева в „Тракия“ преасфалтират и
изграждат нови тротоари

Още три улици в „Тракия“ като нови
Източен изготвя план за облагородяване 

на междублоковите пространства

Домът за стари хора „Св.Василий Велики“ получи
200 родопски одеяла
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Повече от 55 хиляди
гости посетиха третото
издание на „Народен
събор“ в парк „Лаута“,
съобщиха организатори-
те. Те отчетоха и друга
статистика – над 22 300
са влизанията по време
на онлайн излъчването
през двата дни на фести-
вала. На откриването
присъства и македон-
ският министър на кул-
турата Роберт
Алагьозовски

„Народният събор
намери своето място в
„Лаута“ и в парка за
трета поредна година си
дадоха среща хиляди
изпълнители и почитате-
ли на българския фолк-
лор. Всяка година съби-
тието добива по-голяма

популярност и събира
по-голям участници и
гости“, заяви кметът на
район „Тракия“
Костадин Димитров. Той
благодари за съдействие-
то на „Общинска поли-
ция“ и „Общинска охра-
на“, на ОП „Чистота“ и
ОП „Градини и паркове“.

Над 3000 участници
от 120 състава се изявиха
на двете сцени. За пръв
път имаше и междуна-
родно участие- нацио-
налният танцов
ансамбъл на Палестина.

На голям интерес се е
радваше  и богата
съпътстваща програма  -
представяне на занаяти,
работилници,  народни
борби, училище за
инструменти и танци .

Повече от 30 участ-
ници – топ-готвачи и
производители демон-
стрираха класата си на
кулинарния фестивал
„Вкусът на Пловдив“,
който се проведе под

мотото „Заедно“.
Пловдивски шеф гот-

вачи правиха презента-
ции ежедневно на
Малката главна.а фер-
мерски пазар представи
продукти от региона.

„Надяваме се,
че догодина мероприя-
тието ще е още по-
мащабно, тъй като по
един интересен начин
ще се представят мест-
ните кулинарни вкусове
и ястия.“, заяви кметът
Иван Тотев и разчупи

т р а д и ц и о н н а
пита.

„Вкусът на
Пловдив“ се организира
от Сдружение на ресто-
рантьорите и хотелие-
рите „Тракия“, Община
Пловдив и Регионална
занаятчийска камара.

Нов рекорд на третия „Народен събор“

Награда „Пловдив“ 
за най-добрите в културния живот
З

а поредна година
бяха раздадени тра-
диционните награди

"Пловдив". Статуетка,
диплом и парична награ-
да от 1000 лева получи-
ха творци и колективи за
ярки постижения в кул-
турния живот на града
през 2017 година. 

Домакин на церемо-
нията по награждаване
бе пловдивския Куклен
театърс активната под-
крепа на учениците от
училищата по изкуства в
Пловдив

Заместник-кметът по
култура и туризъм на
община Пловдив инж.
Александър Държиков
отправи поздрав към
наградените, номинира-

ните, зрителите и всич-
ки, за които 24 май е
Празник на словото и
духа.  На финала, хори-
стите от хор  „Детска

китка“, хора на
Национално училище за
музикално и танцово
изкуство  „Добрин
Петков“ и „Хор на плов-

дивските момчетата“,
заедно с публиката в
залата изпълниха
„Върви народе възроде-
ни“.

СЪБИТИЯ

Наградените
Архитектура
Райна Бекирова за жилищна сграда с мага-

зини на ул. Авксентий Велешки №8. 

Аудио визуални изкуства, 
фотография и операторско 
майсторство
Операторът Антон  Марчев за документал-

ната поредица за туризъм -„Пътувай с БНТ2“
по БНТ.

Журналистика
Не се присъжда награда

Изобразително изкуство
Стоян Куцев за ретроспективната изложба

„Стъпки“ в залата за временни експозиции на
ГХГ - Пловдив

Музика
Мирослава Кацарова  за цялостната кон-

цепция  и реализация на PLOVDIV JAZZFEST
през 2017г.

Театър
Екипът  на „Момчето от последния  чин“ от

Хуан Майорга за „Момчето от последния  чин“
на Драматичен театър Пловдив

Художествен превод
Венера Атанасова за превод на романа

„Момичето от Бруклин“ на Гиьом Мюсо

Художествена литература
Проф.Инна Пелева за „Георги Марков.

Снимки с познати“

Културно наследство 
и съхраняване на паметта
Аксиния Бутева за книгата „Жената,

Везмото, Градът от традиционна културна тех-
нология към съвременни културни практики“

Произведение на изкуството, 
предназначено за деца
Хор „Детска китка“ с диригент Златина

Делирадева за Празничен концерт „Хор
„Детска китка“ – 70 години, Златина Дели-
радева – 50 години творческа дейност.

Интересни   демонст-
рации и базар на 75
български майстори –
занаятчии, които пред-
ставиха над 20 занаята
имаше на Пролетния
панаир на занаятите,
който за поредна година
превзе Малката главна. 

Уникални сувенири,
карловскаа дантела,
детски играчки, изящни
бижута, ръчно направе-
ни и рисувани чаши,
чинии, шапки, керамич-
ни съдове, дърворезба,
кожени изделия и икони
са само част от творе-

нията на майсторите,
които участвахав тазго-
дишното издание на
Панаира на занаятите.

Пловдивчани  опита-
те вкусен марокански
хляб, направен на
място от майстори
пекари и вкусни гер-
вечета по рецепта от
Бесарабия.

Организатори на
Пролетния панаир на
занаятите са Община
Пловдив, Регионална
Занаятчийска Камара и
Регионален етнограф-
ски музей Пловдив.

75 майстори
представиха 20 занаяти

на Главната

Градът опита „Вкусът на Пловдив
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- Витаят ли още спо-
мените за златния
медал в Сингапур?

- Никога няма да забра-
вя това състезание.
Попаднахме в държава,
която няма нищо общо с
Европа и с голяма част от
света. Само ще спомена,
че бяхме предупредени да
не дъвчем дъвки, защото
ни заплашва огромна
санкция. Такъв ред никъ-
де не бях виждал. А не
мога да опиша каква
неземна красота и чистота
имаше около нас. Беше
чак стресиращо. За състе-
занието. Знаех, че съм
най-добър в категорията
до 85 кг. Знаех, че съпер-
никът ми Алексей Косов
от Русия е сериозен
съперник, но не може да
ме победи. Както и стана.
Наистина бях много щаст-
лив.

- След Сингапур като
че ли имаше някакво
затишие.

- Така е, защото ми се
струпаха една камара
здравословни проблеми.
Претърпях няколко опера-
ции на коляното, за малко
щях преждевременно да
приключа със спорта.
Слава Богу, че лошото е
зад мен. Не че нямам
болежки, но това е нещо
нормално за нашия спорт.

- Можем ли да
кажем, че сребърният

медал е нов старт в
кариерата ви?

- Точно така е. В
Букурещ бях един от най-
щастливите хора на света .
Може да прозвучи нахал-
но, но и на това състеза-
ние знаех, че сребърният
медал е за мен. Трябваше
само да дам резултати
близки до най-добрите ми
постижения. Направих го.
А полякът Аркадиуш
Михалски беше по-добър
от мен в Букурещ. Но не
чак толкова далече.

- Колко часа тренира-
те всеки ден? 

- Около 4 - 2 преди
обед и 2 след обед.

- А колко тона преми-
нават през ръцете ви
всеки ден?

- Различно, защото има
тренировки, в които има
по-малко натоварване. Но
става въпрос за около 20
тона на ден.

- Имате ли движе-
ние, което ви е любимо?

- Да, това е изхвърля-
нето. В това движение
най-добри резултати дават
техничните състезатели.

- В спорта хранител-
ният режим и часовете
за почивка са много
важни. Как е при вас?

- При щангите основ-
ната храна е месото.
Досега не съм чул да има
щангист вегетарианец.
Стремя се вечер да не пре-

хвърлям 23 часа. Е, аз съм
млад човек и понякога се
налага да нарушавам
режима. Но само поняко-
га. 

- Коя е голямата ви
мечта като спортист?

- Няма да кажа нещо
сензационно. Мечтата ми
е да стана олимпийски
шампион. Посветил съм
се на тази идея и всичко,
което зависи от мен, ще го
направя, за да стана най-
добър. Мисля, че имам

нужните качества, но ми
трябва и късмет. Без този
"елемент" няма върхове.

- А треньорската
професия не ви ли при-
влича?

- Много е рано да гово-
ря по тази тема. Аз си
падам малко нервак и не
знам дали ставам за тази
професия. Освен това има
много примери, които
показват, че не винаги
добрите спортисти стават
и добри треньори.

май 2018 г.

Пловдивската звезда
във вдигането на тежести
Георги Шиков има желез-
ни спонсори, които му
дават спокойствие в тре-

нировките и състезания-
та. Единият е финансова-
та институция „Лено“ с
шеф Георги Тонков, а
другият благодетел е

Бонислав Дишков, който
живее и работи в
Швейцария. Неговата
фирма „Лифт Екселънс“
се занимава с монтажи и
поддържане на асансь-
ори.  Наскоро Георги
Шиков бе на почивка в
страната на часовниците,
за да се зареди  преди под-
готовката за новия сезон.

"Наистина попаднах
на сериозни хора, които
много ми помагат  да не
изпитвам финансови про-
блеми. Надявам се, че и те
са доволни от представя-
нето ми на европейското
първенство, защото защи-
тих по най-добрия начин
името на фирмите им",
коментира Георги Шиков.

Железни спонсори подкрепят
европейския вицешампион Всеки свободен час

използвам да ходя за
риба. Край водата си
почивам най-добре и се
разтоварвам от напре-
жението по време на
тренировките. А и
много обичам да си
похапвам рибка. Почти
всеки ден на масата
вкъщи има риба, като не
подбирам  дали е мор-
ска или сладководна.
Разбира се, спазвам
законите на риболова и
никога не бракониерст-
вам. Предпочитам пла-
тените водоеми, тъй
като там е спокойно.
Най-големият ми рекорд
е 3-килограмов шаран,
който изядохме с прия-
тели. 

Риболовът е голямата страст на щангиста

Георги Шиков:

Георги Шиков влиза в залата за вдигане на
тежести, когато е едва на 4 години.Води го за
ръка неговият чичо Марин Шиков. Дребосъкът
е впечатлен от батковците, които вдигат
огромните железа и после ги пускат с трясък
на земята. И съвсем естествено чичото, който
е щангист, става  първият треньор на Георги.
Вече в спортното училище попада в ръцете на
Борислав Налбантов, който е негов треньор и
сега. "Именно на Налбантов дължа всичко,
което съм постигнал досега", категоричен е
Шиков. А то не е малко. На първите младежки
олимпийски игри в Сингапур през 2010 година
той спечели златен медал в кат. до 85 кг. Има
престижни резултати от големи международ-
ни турнири, но безспорният връх на 24-годиш-
ният щангист е сребърният медал в катего-
рията до 105 кг от европейското през април в
Букурещ.

Шиков тренира по четири часа на ден и най-добрата му
почивка е риболовът

Мечтата ми е да стана
олимпийски шампион

На европейското първенство 
в Румъния през април тази година

На първите младежки олимпийски игри в Сингапур през
2010 година Шиков  спечели златен медал в кат. до 85 кг.

Tреньорът Борислав Налбантов


