
По време на срещата
на Съвета на министрите
на ЕС в Брюксел на
19.05.2015 г. беше офици-
ално гласуван статутът на
Пловдив и италианския
град Матера като
Европейски столици на
културата през 2019 годи-
на. На срещата присъства-
ха кметът на град Пловдив
инж. Иван Тотев, замест-
ник-кметът и председател
на Управителния съвет на
фондация “Пловдив 2019“
- Стефан Стоянов, както и
изпълнителният директор
на фондацията Валери

Кьорленски. 
“Тази титла е призна-

ние за Пловдив и шанс за
цяла България да излезе
на преден план на култур-
ната карта на Европа, да
станем по-видими и раз-
познаваеми. Успехът
дължим на съвместната
работа между общински
служители, културни дея-
тели и най-вече на граж-
даните на Пловдив, които
застанаха ЗАЕДНО зад
кандидатурата на града.
Престижната награда ни
мотивира да правим про-
мени, които рефлектират

позитивно не само на
града, но и на имиджа на
страната. Осъзнаваме
отговорността, която се
крие зад това признание,
но сме готови и мотивира-
ни да дадем всичко от
себе си, за да се възпол-
зваме максимално от
него“, коментира  Иван
Тотев. 

Малтепе е
чудо! Да го
покажем 
на света!

100 дни преди
старта на

„Пловдив– 
европейска 

столица 
на културата“
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Празници на
Стария град

2018 – 
програмата
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П
ловдив е победите-
лят в надпреварата
за „Европейска сто-

лица на културата през
2019 г.“ В състезанието за
престижната титла се
съревноваваха също и
София и Югозападен
регион, Варна и Велико
Търново и регион.

След много оспорвано
състезание победителят
беше обявен на 5 септем-
ври 2014 г. от Между-
народно жури на церемо-
ния в зала „Средец“ в
Министерството на култу-
рата. Пловдив се отличи с
реалистичен бюджет, ори-
гинални идеи и проекти,
както и с  много силна

артистична програма,
които ще допринесат за
културното развитие на
града и региона. Част от
инициативите вече са
стартирали, а журито на

конкурса беше силно впе-
чатлено от идеите, поло-
жителните отзиви и бързи-
те темпове, с които те се
развиват.

“Горди сме, че именно

Пловдив ще е първият
български град, удостоен с
най-престижната титла в
областта на културата.
Успехът дължим както на
екипа на „Фондация
2019“, така и на всички
наши партньори и съмиш-
леници, които повярваха в
каузата и най-вече на
гражданите на Пловдив,
които застанаха ЗАЕДНО
зад кандидатурата на
града. Готови сме да пое-
мем отговорността да
бъдем културна столица на
Европа и да представим
достойно България пред
Европа и света през 2019
г.“ , коментира  инж. Иван
Тотев, кмет на Пловдив.

Здравейте!
Пловдивчани, не спирам да Ви се

възхищавам.
Заради ентусиазма Ви да развива-

ме нашия град. Заради дързостта Ви,
с която станахме културната столи-
ца на Европа. Заради таланта Ви да
бъдем посочени като най-добрата
бизнес дестинация. Заради умението Ви Пловдив да
става все по-зелен, все по-цветен, все по-красив.

Градът се променя, това е видимо. Горд съм
заедно с вас!

Когато Съветът на министрите на Европа
официално ни посочи за столица на културата на
Стария континент, имах чувството, че Вие, граж-
даните на Пловдив, държите по едно късче от
възторга си и го размахвате в центъра на Европа.
Аз бях и там и видях това. И вие бяхте там!

ЗАЕДНО можем всичко!

Инж. Иван Тотев
Кмет на Пловдив

Пловдив е победителят!
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5 септември 2014 година:

19 май 2015 година:

Да, Пловдив е! 



Фондация „Пловдив
2019“ и Община Пловдив
канят гражданите и
гостите на Пловдив на
тържество по случай 
4-та годишнина от спе-
челването на престиж-
ната титла Европейска
столица на културата. 

На празничното
събитие ще бъде пред-
ставена и програмата
на града за следващата
година с най-важните
акценти и възможно-
сти за вълнуващо кул-
турно преживяване.

Програмата на тър-
жеството е целодневна,
насочена е към всички
възрасти и публики,
започва в 10.00 часа  на 5
септември и завършва в
00.00 ч.

Детска програма

10 .00 – 14.00 ч.
Еднодневен фест на

игрите – „Челик фест“
гостува в „Дондуковата
градина“ (зад Природо-
научния музей) в Пловдив
с любимите на поколения
деца:  Двама са малко,
трима са много;  Оракуле-
боракуле;  Капитане,
капитане?;  Кральо, пор-
тальо и още много други.
Участието в игрите е без-
платно.

Семейна програма

11.00 – 19.00 ч.
Музикална сцена I 

/11.00 – 14.00 ч./
Откритата сцена пред

Община Пловдив с музи-
кална програма 

Музикални балкони
/15.00 – 19.00 ч./ 

Любимата пешеходна
улица на Пловдив ще се
превърне в място за следо-
бедна симфонична раз-
ходка, благодарение на
Държавна опера -
Пловдив. Прекрасните
балкони по Главната ще
оживеят с обичана класи-
ческа музика. 

15:00 - 15:20 ч. Балкон
срещу Сладоледена къща
Афредо 

15:40 – 16:00 ч. Балкон
Община Пловдив

16:20 - 16:40 ч. Балкон

Драматичен театър
Пловдив

17:00 – 17:20 ч. Балкон
срещу стълбите на
Каменица

17:40 - 18:00 ч. Балкон
Екселсиор

18:20 - 18:40 ч. Балкон
площад „Джумая“

Музикални автобуси 
16.00 – 17.00 ч.
От четирите посоки на

града към центъра ще има
автобус, в който пътува-
щите ще могат да се
насладят на виртуозното
изпълнение на музикант
от оркестър „Брестовица“.
От район „Тракия“ през
„Кючук Париж“ и
„Кършияка“, до
„Смирненски“.

Музикална сцена II 
17.00 - 18.30 ч.
Откритата сцена пред

Община Пловдив с музи-
кална програма 

Вечерна програма

19.00  - 20.00  ч.
Представяне на про-

грамата на Пловдив -
Европейска столица на
културата 2019, 

На церемония в залата
на Драматичен театър –
Пловдив ще бъдат пред-
ставени основните стъпки
от историята на инициати-
вата, хората, участвали в
нейната реализация,
настоящия екип, който
работи по проекта, както и
календара от ключови
събития за 2019 година.
Събитието е дело на
режисьора Крис Болдуин
и се реализира с участие-
то на композитора Ми-
рослав Турийски, танць-
орите от „Линди Хоп
България“, хореографията
на Яница Атанасова, брас-
бенд музиканти, струнен
квартет от Държавна
Опера - Пловдив, ор-
кестър „Брестовица“, ед-
ни от най-добрите визуал-

ни артисти в Пловдив -
студиата „Пункт“ и
„СенсЛаб“,  и други прия-
тели и партньори на
“Пловдив 2019”.  Спек-
такълът ще се излъчва в
реално време онлайн и на
екран на сцената пред
Община Пловдив с пре-
вод на английски език.

21.00 – 24.00 ч. 
"100 дни до началото"

- Мапинг на сградата на
ул. „Райко Даскалов“ 2

Пловдив е познат със
специалните си и уникал-
ни часовници - кулата на
Дановия хълм, слънче-
вият часовник на Джумая
джамия, емблематичният
часовник на пощата и
този в сърцето на града, в
купола над "Пловдив
2019". Той работи точно и
безотказно, благодарение

на пловдивчанина Георги
Долчинков. С този часов-
ник официално започва
отброяването на 100-те
дни до началото на
Европейска столица на
културата - Пловдив 2019.

ПРОГРАМА
за честването 
на 133-та годишнина 
от Съединението на   
България и 
Празник на 
град Пловдив

6 септември 2018 г.
9.30 часа – Старт на

43-ия Международен
мемориален маратон
„Съединение“ от площада
на град  Съединение с
финал на площад
„Съединение“ – Пловдив 

Награждаване на побе-
дителите в 12.00 часа.

10.00 часа – Катед-
рален храм „Света Бого-
родица“

Тържествен молебен,
отслужен от Негово
Високопреосвещенство

Пловдивския Митропо-
лит Николай

11.00 часа – Паметник
на Захари Стоянов

Поднасяне на венци и
цветя

11.30 часа – Паметна
плоча на майор Райчо
Николов

Поднасяне на венци и
цветя

12.00 часа – Площад
„Стефан Стамболов“

Празничен концерт с
участието на Биг Бенд –
Пловдив и солисти, 

диригент Николай
Гешев

18.30 часа – Площад
„Централен“, пред
Военния клуб

Възстановка на съби-
тията от 6 септември 1885
година от комитет
„Родолюбие“

19.00 часа –  Площад
„Стефан Стамболов“

Празничен концерт на
Студентска музикална
формация "Жарава“ към
ПУ „Паисий Хилен-дар-
ски“, ръководител Влади-
мир Величков

19.45 часа – Музей на
Съединението 

Откриване на изложба
„Пловдив в културната
история на България“

20.30 часа – Площад
„Съединение“

Тържествена заря-про-
верка

Музейна изложба
„Пловдив в културната
история на България“ ще
бъде открита на празнич-
ния 6 септември 2018 г. в
Регионалния исторически
музей. Тя е част от офици-
алната програма за 133-та
годишнина от Съедине-
нието на България и Деня
на Пловдив.

С тази изложба
Регионалният историче-
ски музей ще покаже
пловдивския принос в
българската култура през

19-и и 20-и век. В
Пловдив след 1855 г.
Христо Г. Данов създава
основата на новобългар-
ското образование с изда-
ването на над 1000 учеб-
ници и учебни пособия.
Тук българските майстори
сътворяват едни от най-
представителните образ-
ци на българската възрож-
денска къща, а дърворез-
бари и иконописци –
интериорите на пловдив-
ските храмове. По време-
то на Източна Румелия

Пловдив продължава да
бъде духовният център на
българските земи със
създаването на първия
театър, библиотека и
музей, с творбите на Иван
Вазов, Константин
Величков, Захари
Стоянов. През следващи-
те десетилетия Найден
Геров издава своя уника-
лен Речник на българския
език, а Лука Касъров –
първата енциклопедия.
Пловдивското певческо
дружество създава тради-

циите на музикалния
живот, а Дружеството на
южнобългарските худож-
ници обединява художни-
ците. 

До края на 20-и век
Пловдив се утвърждава с
поколения художници,
писатели, със своите
театър, опера и филхармо-
ния. Всичко това е принос
в националната ни култу-
ра и важен аргумент за
избирането на Пловдив за
Европейска столица на
културата през 2019 г.
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Заедно в Пловдив на 5 септември

Историческият музей представя „Пловдив в културната история на България“

100 дни
преди 

откриването 
на „Пловдив
- Европейска 
столица на 
културата

2019“
ЗАЕДНО



П
ловдив се поздрави
ЗАЕДНО за спе-
челването на пре-

стижната титла „Евро-
пейска столица на култу-
рата 2019“. Стотици
жители и гости на най-
стария жив град в Европа
седнаха на 13 септември
2014 година заедно на
490-метрова маса, която
се простираше от
Римския стадион до пло-
щад „Стефан Стамбо-
лов“, и вдигнаха наздра-
вица за успеха и бъдеще-
то на Пловдив.

„Много са малко
моментите, които остават
в историята на един град;
моментите, за които ще се
говори години, десетиле-
тия. Всички ние, съвре-
менните граждани на

Пловдив, сме щастливи,
че живеем  точно в такъв
момент; момент, който
няма аналог в новата
история на града ни“,
заяви кметът на Пловдив
Иван Тотев“. Той припом-
ни, че искрата на култур-
ната столица на Европа е
запалена през неверо-
ятния месец на културата
през 1999 година.

„Много хора

вложиха труд, усилия,
сърце, любов, за да стиг-
нем до тук. През тези 15
години ние изграждахме
своята Вавилонска кула.
Всеки носеше своята
тухла, всеки носеше своя
материал. Тя беше здрава
и днес я виждаме как
свети и озарява не само
нашия град, но и Европа.
Ние всички сме горди с

постигнатото от

поколения пловдивчани.
Искам да благодаря на
всички градове, които
участваха в надпреварата,
които бяха наши конку-
ренти, които ни мотиви-
раха да дадем най-добро-
то, да полагаме повече и
повече усилия. Въпреки,
че се намираме върху
Римския стадион, който е
известен с това, че на
игрите, провеждани на
него не са се присъждали
награди за второ и трето
място, а само за победите-
ля, Пловдив се обръща
към всички, които уча-
стваха в това състезание,
към всички граждани на
тези градове, към гражда-
ните на София, Варна,
Велико Търново,  Бургас,
Русе, Габрово, Шумен –

те няма да бъдат забраве-
ни“, каза още Иван Тотев.

Пловдив до днес бе
кандидат за културна сто-
лица на Европа. От днес
Пловдив е българската
столица на Европа. Ние
ще използваме целия
потенциал на страната, на
всички градове, за да
представим България по
най-добрия начин.
Подаваме ръка за съвмест-
на работа през следващите
пет години на всички

наши приятели и партньо-
ри. А сега ще помоля
всички заедно да се
поздравим с този истори-
чески успех на нашия град
и да си пожелаем на добър
път ЗАЕДНО“, завърши
Иван Тотев и всички вдиг-
наха чаши под звуците на
„Наздравицата“ от опера-
та „Травиата“ в изпълне-
ние на солистите Ивайло
Михайлов и Евгения
Ралчева и Хора на
Пловдивската опера.
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2019 балона полетяха
в небето на Пловдив на 23
май 2015 г. Те бяха пусна-
ти от площад „Стефан
Стамболов“,където хиля-
ди пловдивчани и гости
на града ЗАЕДНО
отпразнуваха официално-
то утвърждаване от
Съвета на министрите на
Пловдив за Европейска
столица на културата
през 2019 г.

„Всички ние, пловдив-
чани, положихме големи
усилия през последните
четири години да подгот-
вим града, да направим
промяната в него. Горд
съм да бъда кмет точно в
този мандат, когато
Пловдив изгрява като
ярка звезда на културната
карта на Европа“, заяви
кметът Иван Тотев пред
многобройните граждани
на площада. „Няма
съмнение, че до 2019
г.нашият град ще пре-
търпи една огромна про-
мяна чрез култура.
Пловдив се променя и
тази промяна вече е види-
ма. Пловдив е градът,
който ще представя
България и България ще
се представя чрез
Пловдив“, каза още Иван
Тотев и благодари на
пловдивчани за подкрепа-
та.

Общоградският праз-
ник започна в 11.30 часа с
изпълнения на ансамбъл
„Тракия“ и Хора на
Пловдивските момчета. В
6-те района на града
също се проведоха праз-
нични прояви. Симво-
лично Пловдив празнува
ЗАЕДНО под един
покрив – част от пеше-
ходната зона е покрита с

мрежа. Другата атракция
е големият надпис
„Пловдив 2019“ на обно-
вените стълби на
„Каменица“.

По-късно вечерта
пловдивчани се наслади-
ха на възродения символ
на Пловдив – Пеещите
фонтани. 

Тържествата завърши-
ха с пищна заря. 

Пловдив се поздрави ЗАЕДНО
на 490-метрова маса

2019 
балона 

полетяха над града, 
Пловдив се променя 

чрез култура

Иван Тотев: 
15 години градът

изграждаше
своята

Вавилонска кула 



A
м е р и к а н с к и я т
архитект Лий Х.
Сколник и екипът

му от Lee H. Skolnick
Architecture + Design
Partnership пристигнаха в
Пловдив, за да започнат
работа по дизайна на
музейния комплекс на
Епископската базилика на
Филипопол. Фондация
„Америка за България“ се
доверява отново на пре-
стижното нюйоркско сту-
дио, за да създаде госто-
приемно и интерактивно
пространство, в което
посетителите ще имат
завладяващо музейно
преживяване. Чрез инова-
тивен дизайн, интерак-
тивни експонати, техно-
логично подпомогнати

исторически възстановки
и разнообразни дейности,
за посетителите ще ожи-
веят духът на древен
Пловдив и неговото бога-
то мозаечно наследство. 

„Доволен съм, че
Епископската базилика на
Филипопол ще почерпи
от богатия международен
опит на архитект
Сколник. Базиликата е
ценен паметник на култу-
рата, който ще привлече
още повече туристи, за да
видят един от най-древ-
ните градове в света.
Сътрудничеството на
Община Пловдив с
Фондация „Америка за
България“ се основава на
общия ни ангажимент да
запазим и покажем кул-

турното богатство на
Пловдив и България“,
заяви заместник-кметът
по култура и туризъм
Александър Държиков. 

На среща в заседател-
ната зала на общината
президентът на Фондация
„Америка за България“
Нанси Шилър сподели:
„Проектът по реставра-
цията на Епископската
базилика се разви бързо
от започването му през
2014 г. Археолозите не
само откриха два слоя
мозайки от 4 – 5 век, но
Базиликата се оказа, че е
била два пъти по-голяма,
отколкото първоначално
предполагахме. За да
съхрани и представи
подобаващо тези над 2
000 квадратни метра уни-
кални мозайки и тяхната
история, Фондация
„Америка за България“
реши да привлече между-
народни експерти, които
да създадат вдъхновяващо
преживяване за посетите-
лите на Базиликата“.

„Радвам се, че отново
съм в България и по-спе-

циално в Пловдив. Бях
тук през октомври мина-
лата година и видях
мозайките от
Епископската базилика на
Филипопол. За мен и
екипа ми е изключителна
привилегия да работим с
българските архитекти,
археолози и историци, за
да разкажем богатата исто-
рия на този уникален
паметник на културата и

да покажем неговите бога-
то орнаментирани мозай-
ки в пълния им блясък“,
каза архитект Сколник.

Лий Сколник и него-
вият екип са дългогодиш-
ни приятели на България.
Те проектират първия
интерактивен детски
музей на Балканите –
Музейко, който се намира
в София. От откриването
му в края на 2015 г., над

четвърт милион деца и
родители са се докоснали
до науката чрез мултиме-
дийни игри и интерактив-
ни експонати, които
музеят предлага. През
2017 г. Сколник дарява
услугите си на инициати-
вата „Малките герои“ на
Фондация „Америка за
България“, която преобра-
зи детските отделения на
„Пирогов“.
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Вдъхват нов живот на Епископската
базилика на Филипопол

17.09  Понеделник 
10:00-16:00 ч. Конференция „Съхра-
нение, опазване и популяризиране на култур-
ното наследство в област Пловдив“, съвмест-
но с ОИЦ - Пловдив, 17-19 септември                                                         
Модул №1: Опазване и популяризиране на
културното наследство в област Пловдив
Данчова къща,  ул. "Арх. Христо Пеев"2А
17:30 ч. Изложба „Икебана – богатство на
изразяване”, съвместно със Сдружение
„СОГА” - София, 17-20 септември  К ъ щ а
„Клианти",        ул."Тодор Самодумов" № 3А
18:30 ч. Изложба „Възкресението на Стария
град. Началото.“ пл. Римски стадион
20:30 ч. Откриване на Празниците с  концерт
на Кристина Димитрова и Орлин Горанов
Античен театър * При лошо време - Много-
функционална спортна зала "Колодрум
Пловдив", бул. "Менделеев" №2

18.09  Вторник
09:30 - 16:00 ч. Модул №2: Поддържане и
съхраняване на недвижимото културно
наследство в област Пловдив Данчова къща,
ул. "Арх. Христо Пеев" № 2А
15:00-18:00 ч. Творилници по икебана,
съвместно със Сдружение „СОГА” - София
Къща „Клианти",   ул."Тодор Самодумов" № 3А
17:30 ч. Изложба на пана от макраме, изра-
ботени от Неонила Хрелкова Къща
„Недкович”,   ул. „Цанко Лавренов“ № 3 
18:30 ч. "В духа на старата бохема“ –  карти-
ни на Георги Божилов - Слона, Димитър
Киров,  Енчо Пиронков, Йоан Левиев и Христо
Стефанов под звуците на Биг Бенд Пловдив и
Огнян Видев  Къща „Стамболян“, ул. „Кирил
Нектариев“ № 15

19.09  Сряда
10:30-16:00 ч. Модул №3: Изнесена приемна
на ОИЦ-Пловдив с цел популяризиране на
актуалните възможности за финансиране от
фондове на ЕС Галерия „Златю Бояджиев“,
ул. „Съборна" № 18
17:00 -18:30 ч. Демонстрация "Низане на
мънистени гривни по стара родопска техноло-
гия" Културен център „Бялата къща“,
ул. "Пълдин" № 12
18:00 ч. "Грубата нежност" - изложба бижута,
малка пластика и скулптура от Грагат
Айрапетян - Грант.Малка базилика,
бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 31А

20.09.  Четвъртък
17:00 ч. Обиколен тур „По 3-хълмието на вре-
мето“ Сборен пункт пред катедрален храм
"Св. Богородица" 
18:00 ч. Изложба „От сръчните ръце на
арменката“ Къща "Хиндлиян", ул. „Артин
Гидиков“ № 4
18:30 ч. Изложба "От Зорница до
Вечерница", художник наивист Ивана
Македонова Културен център „Бялата къща“,
ул. "Пълдин" № 12

ДЕН денувам, НОЩ будувам

21.09.  Петък
9:00- 17:00 ч. Пленер „Кукли” - Регио-
нална занаятчийска камара - Пловдив с уча-
стието на майстори от Пловдив, страната и

Държавен куклен театър - Пловдив.
ул."Стръмна" № 1, 1А, 2, 3
9:30 -23:00 ч. Експозиции на Градска художе-
ствена галерия - Пловдив:
* Постоянна експозиция „Икони” ул. "Съборна" № 22 
* Постоянна експозиция „Цанко Лавренов” и
п„Мексиканско изкуство” ул.„Артин Гидиков” № 11
* Постоянна експозиция на Енчо Пиронков
ул. "Васил Кънчев" № 1
10:00 -23:00 ч. Стена за катерене и батути
Лапидариум
11:00- 21:00 ч. ЕСЕНЕН ПАНАИР НА
ЗАНАЯТИТЕ - Регионална занаятчийска кама-
ра – Пловдив участници от цялата страна и
гост  майстори от Република Казахстан.
ул. „Съборна”,  ул. “Д-р Ст. Чомаков”
11:00- 23:00 ч. ВКУСЪТ НА ПЛОВДИВ
ЗАЕДНО - Сдружение на ресторантьорите и
хотелиерите "Тракия" и фермерски пазар
ул. "Тодор Самодумов" №2 (паркинг
Музикална академия)
11:00- 23:00 ч. Базар „Капана“ на гости в
Стария град ул. „Съборна”
16:00 -21:00 ч. Международен живописен
пленер на Дружество на пловдивските худож-
ници  Къща „Нишанян”,   ул. "Омуртаг" № 1
18:00 -23:00 ч. Национални есенни излож-
би Балабанова къща, къща "Хиндлиян",
Постоянна експозиция "Мексиканско изкуство"
18:00- 20:00 ч. Отворена приемна на ИЦ
"Европа директно - Пловдив" къща
"Хиндлиян",   ул. „Артин Гидиков“ № 4
18:00 -21:00 ч. „Гривни дрънкат под
възглаве” - съвместна изложба на РЕМ -
Пловдив с АЕК „Етъра” Е т н о г р а ф с к и
музей,   ул. “Д-р Ст. Чомаков” № 2
18:00 -23:00 ч. Музейна експозиция „Бъл-
гарско Възраждане” на Регионален историче-
ски музей  Къща „Георгиади”, ул. Цанко Лав-
ренов 1А 
19:00 ч. Класически концерт дуо Борисова -
Батарино Балабанова къща, ул. "Константин
Стоилов" № 57
19:00 ч. Изложба плакат „Черно и бяло“ -

Балездров, Бочукова, Дамянов, Дечев, Чинов,
Чучулигов Данчова къща, ул. "Арх. Христо
Пеев" 2А
19:00 -21:00 ч. СТАРИЯТ ГРАД  ТАНЦУВА
ПОД ЗВЕЗДИТЕ - латино фиеста. Б а р
„Конюшните"
20:00 -23:00 ч. Ръцете говорят - по творче-
ството на Златю Бояджиев  Галерия „Зл.
Бояджиев“,  ул. „Съборна" № 18
20:00 -23:00 ч. Кино над тунела Парк - зона
над тунела
20:30 ч. Концерт на Life Light Небет тепе
21:30 ч. Концерт на Kan Wakan Небет тепе
21:00- 03:00 ч. Акустична вечер в Бар
„Конюшните"  Бар „Конюшните"  

22.09.  Събота
9:00- 17:00 ч. Пленер „Кукли” - Регионална
занаятчийска камара - Пловдив с участието на
майстори от Пловдив, страната и Държавен
куклен театър - Пловдив. ул. "Стръмна" №
1, 1А, 2, 3
10:00 -23:00 ч.Експозиции на Градска художе-
ствена галерия - Пловдив:
* Постоянна експозиция „Икони”
ул. "Съборна" №22 
* Постоянна експозиция „Цанко Лавренов” и
постоянна експозиция „Мексиканско изку-
ство”  ул. „Артин Гидиков” № 11
* Постоянна експозиция на Енчо Пиронков
ул. "Васил Кънчев" № 1
10:00 -23:00 ч. Стена за катерене Лапидариум
10:00 - 12:00 ч. Международен живописен
пленер на Дружество на пловдивските худож-
ници. Демонстрации на различни живописни
техники. Къща „Нишанян”  ул. "Омуртаг" № 1
10:30  -13:00 ч. „Децата говорят“: Галерия
„Златю Бояджиев“,    ул. „Съборна" № 18
*Децата говорят чрез картини на Зл.
Бояджиев – рисуване на графични изображе-
ния на жестове по творби на художника
*Децата говорят чрез знаци – рисуване на
графичи автопортрети чрез знаци
*Децата говорят с ръце – запознаване чрез
дактилната азбука.
11:00- 21:00 ч. ЕСЕНЕН ПАНАИР НА
ЗАНАЯТИТЕ - Регионална занаятчийска кама-
ра – Пловдив участници от цялата страна и
гост  майстори от Република Казахстан.
ул. „Съборна”; ул. "Д-р Стоян Чомаков"
11:00- 23:00 ч. ВКУСЪТ НА ПЛОВДИВ
ЗАЕДНО - Сдружение на ресторантьорите и
хотелиерите "Тракия" и фермерски пазар
ул. "Тодор Самодумов" №2 (паркинг
Музикална академия)
11:00- 23:00 ч. Базар "Капана" на гости в
Стария град ул. „Съборна”
15:00 - 20:00 ч. Изложение на ретро авто-
мобили ул. Съборна

16:00 - 17:00 ч. Море от любов в Стария
град - съвместен проект  с ОП „Радостни обре-
ди” ул.  "Съборна"
18:00 -23:00 ч. Национални есенни изложби 
Балабанова къща, къща "Хиндлиян",
Постоянна експозиция "Мексиканско изкуство"
18:00- 20:00 ч. Отворена приемна на ИЦ
"Европа директно - Пловдив" къща
"Хиндлиян",  ул. „Артин Гидиков“ № 4
18:00 - 21:00 ч. *Модно ревю - спектакъл на
студенти от АМТИИ – Пловдив, с ръководител
доц. д-р Георги Трифонов
*Представяне на „Старият албум”, кратък
филм за живота и творчеството на акад.
Николай Стойков Етнографски музей,
ул. “Д-р Ст. Чомаков” № 2
18:30 ч. Melodie Френската класическа песен
от края на XIX и началото на XX век
Балабанова къща,  ул. "Константин Стоилов"
№ 57
19:00 ч. Изложба плакат „Черно и бяло“ -
Балездров, Бочукова, Дамянов, Дечев, Чинов,
Чучулигов Данчова къща,             ул.
"Арх. Христо Пеев" № 2А
19:00 -21:00 ч. СТАРИЯТ ГРАД  ТАНЦУВА
ПОД ЗВЕЗДИТЕ Бар „Конюшните"
20:00 - 22:00 ч. „Светлината говори“ -  спек-
такъл представен от „Дани лазер шоу” Галерия
„Златю Бояджиев“,   ул. „Съборна" № 18
20:00 -23:00 ч. Кино над тунела Парк 
20:00 ч. Концерт на Rodopology Небет тепе
21:30 ч. Концерт на Global Kan Небет тепе
21:00- 03:00 ч. Акустична вечер в Бар
„Конюшните"  Бар „Конюшните"

23.09.  Неделя
9:00- 17:00 ч. Пленер „Кукли” - Регионална
занаятчийска камара - Пловдив с участието на
майстори от Пловдив, страната и Държавен
куклен театър  ул. "Стръмна" № 1, 1А, 2, 3
10:00 -23:00 ч. Стена за катерене Лапидариум
11:00- 21:00 ч. ЕСЕНЕН ПАНАИР НА
ЗАНАЯТИТЕ - Регионална занаятчийска кама-
ра – Пловдив  ул. „Съборна”; ул. "Д-р Стоян
Чомаков"  
11:00- 23:00 ч. ВКУСЪТ НА ПЛОВДИВ
ЗАЕДНО ул. "Тодор Самодумов" №2 (паркинг
Музикална академия)
11:00- 23:00 ч. Базар "Капана" на гости в
Стария град ул. „Съборна”
16:00 - 17:00 ч. Море от любов в Стария
град ул.  "Съборна"
19:00 ч. „Бистришките баби“ – концерт,
Римски стадион
20:00 -23:00 ч. Кино над тунела Парк - зона
над тунела
19:30 ч. Концерт на KutsulanНебет тепе
20:30 ч. Концерт на Alia X Небет тепе
21:30 ч. Концерт на Irfan Небет тепе

*Забележка: Програмата може да претърпи
промени. Актуална информация на сайта:
www.visitplovdiv.com , www.oldplovdiv.com и
фейсбук страница:
https://www.facebook.com/praznicinastariagrad/

ПРАЗНИЦИ НА СТАРИЯ ГРАД 2018 
„ПО ТРИХЪЛМИЕТО НА ВРЕМЕТО“

17.09 - 23.09.2018 г.



М
огилата Малтепе
е чудо и трябва да
я покажем на

света. Догодина, когато
Пловдив ще е Европейска
столица на културата, ще
водим тук гостите. Това
заяви министър-предсе-
дателят Бойко Борисов
при посещението си на
гробницата край плов-
дивското село Маноле. 

"Гробницата край
Пловдив е уникална, тя е
най-високата, открита на
Балканите. Тепърва има
да се проучва, за да знаем
със сигурност за какво
точно става въпрос” , спо-
дели впечатленията си
премиерът Бойко
Борисов. Той допълни, че
това ще стане с подкрепа-
та на държавата и на
Община Пловдив, която и
до момента финансира
р а з к о п к и т е .
Археологическите про-
учвания на могилата се
провеждат от екип на
Регионалния археологи-
чески музей под ръковод-
ството на археолога и
директор доц. д-р
Костадин Кисьов благо-
дарение на финансиране-
то от Община Пловдив. 

Кметът инж. Иван
Тотев заяви, че подкрепа-
та за обекта ще продължи.
Двамата с министър-
председателя Бойко
Борисов изразиха надеж-

да Малтепе да разкрие
напълно тайните си до
есента на 2019 година,
когато ще е пикът на
„Пловдив- Европейска
столица на културата“. 

Очакванията на архео-
лозите са, че става въпрос
за императорска гробни-
ца.

През последната сед-
мица в могилата
„Малтепе“ край село
Маноле екипът археолози
установи монументален
гробен комплекс, който
предстои да бъде разкрит.
Неговото проучване ще
представлява изключите-
лен принос в археологи-
ческата наука и световно-
то културно наследство.
Гробен комплекс с такива
размери не е известен в
България и съседните
Балкански държави.

Откритите до момента
глинобитна постройка,
култови ями около моги-
лата и депонираните в тях
дарове, включително и
голям брой римски моне-
ти, датират могилата на
този етап от разкопките в
средата на III век.

Могила „Малтепе” се
намира на 20 км източно
от Пловдив. Тя е реги-
стрирана и описана за
пръв път от брататя
Шкорпил. Диаметърът ѝ е
140 м, а височината - 26 м,
като за нейното издигане
са използвани над 80 000
кубически метра пръст.
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Малтепе е чудо! 
Да го покажем на света!

„Есенни истории с
роял“ е името на открива-
щото събитие на тазго-
дишното издание на
Есенен салон на изкуства-
та - Пловдив 2018. В един
уникален концерт на 5
сцени, разположени на
емблематични места в
Пловдив на 1 септември,
събота, на роял ще свирят
прочути български музи-
канти, заедно с изпълни-
тели от Държавна опера
Пловдив, ученици от
НУМТИ „Добрин
Петков“ - лауреати на
национални и междуна-
родни конкурси, препода-
ватели и възпитаници на
АМТИИ – Пловдив. В
програмата са включени
изпълнения на произведе-
ния от български и све-
товни композитори, кла-
сика и джаз. 

На първата сцена в
Цар Симеонова градина
до фонтана на Деметра  в
19.30 ч. ще свирят Мичо

Димитров – цигулка и
Ирен  Капеловска – роял.
В програмата: Хендел,
Моцарт, Чайковски,
Крeйслер, Елгар,
Шостакович, Прокофиев,
Владигеров. Събитието е
придружено от изложба
на картини на Мичо
Димитров. 

На сцената на площад
„Стефан Стамболов“ в
19.45ч. започва концертът
„Талантите на Пловдив“ –
изпълнение на деца, лау-
реати на национални и
международни музикал-
ни конкурси. В програма-
та: Бах, Рахманинов,
Шуман, Григ, Чайковски,
Скрябин, П. Владигеров,
Шопен.

На третата сцена -

стълбите на „Каменица“ в
20.00ч. е концертът на
Георги Черкин. В програ-
мата: Шуман, Бетовен,
Рахманинов, Шопен,
Лист, Моцарт, Дебюси,

Брамс.
На четвъртата сцена

на Римския стадион в
20.15ч. започва Гала кон-
церт на солистите на
Държавна опера –

Пловдив - Мариана
Панова, Станислава
Момекова, Георги
Султанов. На рояла ще
свири Ния Недкова.  В
програмата: Пучини,

Лехар, Верди, Калман,
Херберт, френски шансо-
ни, канцонети.

На петата сцена на
площада в началото на ул.
„Абаджийска“ и ул.
„Константин Стоилов“ в
20.30ч. джаз ще свирят
музикантите от „Братанов
трио“.

На петте места, след
приключване на концер-
тите започва предизвика-
телството "Роялът е ваш"!
Роялите на петте сцени ви
очакват за вашите първи
музикални изяви пред
публика или дори Вашите
първи срещи с клавишите
на инструмента! 

След края на концер-
тите роялите ще са на раз-
положение напълно без-
платно за всеки желаещ за
изява в рамките на 1 час. 

В случай на неблаго-
приятни метеорологични
условия концертите по
програмата ще бъдат пре-
местени на 2 септември.

Пет концерта за старт на 
Есенен салон на изкуствата
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К
о н ц е п ц и я т а
„Заедно“, с която
Пловдив спечели

домакинството на Евро-
пейска столица на кул-
турата, обединява хора
от различните поколе-
ния, етноси, вероизпове-
дания, с различни про-
фесии и единна визия за
културното развитие на
града и целия Южен
централен район на
България. Благодарение
на стратегията, в
Пловдив ще се развият
изцяло няколко важни
публични пространства
като например Тютю-
невите складове със
своята забележителна
архитектура, хълмовете
и много други, пре-
осмислени като площи
за култура, спорт, отдих
и забавления . Концеп-
цията има и отделен
стълб от проекти,
свързани с новите тех-
нологии, екологията и
здравословния начин на
живот.

Един от проектите в
града е развиването на
занаятчийски квартал
„Капана“ като първия
артистичен квартал в
България.  Други вече
стартирали инициативи
са превръщането на
кино Космос в зона за
култура, площад Цен-
трален, инвестициите в
културно-историческо

наследство, археологи-
чески проучвания, нови
обекти, мащабните
инвестиции в Стария
град, увеличаване на
общинския бюджет за
културния календар на
града, приемането на
десет годишна стратегия
за култура и т. н. В исто-
рически, културен и ико-
номически план

Пловдив е водещ фактор
на тенденциите за
децентрализация в Бъл-
гария. Той е кръстопът
на етноси, които живеят
помежду си в хармония
и разбирателство от
векове. Това древно
селище между Изтока и
Запада с невероятния си
ренесансов Старинен
град, с Античния си

театър, Римския ста-
дион, църквите и джа-
миите една до друга,
гледа към бъдещето и е
наясно какви са предиз-
викателствата, за да
заеме достойното си
място в списъка на евро-
пейските културни сто-
лици.

Инициативата „Ев-
ропейска столица на

културата” е най-пре-
стижната титла в област-
та на културата в
Европа. Замислена е да
допринесе за сближава-
нето на европейските
народи. Решение за ней-
ното реализиране е
взето през юни 1985 г. от
Съвета на министрите
на културата на Евро-
пейския съюз по ини-

циатива на тогавашния
легендарен министър на
културата на Гърция
Мелина Меркури. В
периода след 1985 г.
повече от 40 градa са
избрани за титлата
„Европейска столица на
културата“ – от Сток-
холм до Генуа, от Атина
до Глазгоу, от Краков до
Порто. През годините
това събитие се доразви-
ва, без да губи първона-
чалния си замисъл: да
подчертава богатството
и разнообразието на
европейските култури и
техните общи черти, да
насърчава по-доброто
взаимно опознаване
между европейските
граждани и да подхран-
ва усещането за принад-
лежност към една и
съща европейска общ-
ност.

Пловдив спечели с 
концепцията „ЗАЕДНО“

Международното
жури на Европейската
комисия публикува
своя официален док-
лад, с който се препо-
ръчва на Комисията да
присъди наградата
„Мелина Меркури“ на
Пловдив. Това стана
месец след срещата в
Брюксел с представите-
ли на “Пловдив 2019”.
В доклада експертите
поздравяват екипа за
професионалната и
работа и за всички уси-
лия, направени в про-
цеса на подготовка на
Европейска столица на
културата. Финансо-
вият еквивалент на
наградата е 1,5 милио-
на евро.

Журито обръща спе-
циално внимание на
големият обем от рабо-
та от страна на екипа
при подготовката и реа-
лизирането на вече 8
отворени покани с над
1 100 подадени проекта
и сключването на над
300 договора с партньо-
ри. Положително оце-
нени са комуникацион-
ната стратегия на фон-
дацията и работата с

партньорския град от
Италия Матера.

В заключението си
към доклада журито
отчита успешната реа-
лизация на основните
критерии на инициати-
вата – силно европей-
ско измерение и уча-
стие на граждани в
Пловдив, което е и
основанието за при-
съждане на престижна-
та награда.

След утвърдително-
то решение на
Комисията сумата от
милион и половина
евро ще бъде преведена
на сметката на фонда-
цията, като е планирана
тя да се ползва и за
наследство на Евро-
пейска столица на кул-
турата и за силно кул-
турно съдържание в
Пловдив и след 2019
година.

Наградата е учреде-
на през 2010 на името
на голямата гръцка ак-
триса и бивш министър
на културата Мелина
Меркури (1920-1994),
която инициира и
връчването на титлата
Европейска столица на
културата през 1985. 

Общинска фондация
„Пловдив 2019″ е учреде-
на да подготви кандида-
турата на Пловдив за
конкурса Европейска
столица на културата
през 2019 година и да
осъществи този прести-
жен проект.Фондацията
съдейства за сближаване-

то на европейските наро-
ди и култури, обединява-
не на културни и админи-
стративни институции, за
съвместни проекти и
връзката им с европей-
ските и световни такива с
цел популяризиране на
културните постижения
на град Пловдив и него-

вото историческо наслед-
ство, да съдейства за раз-
витието на град Пловдив
като модерен европейски
град, включващо урбани-
стични решения, разви-
тие на културно-истори-
ческото наследство и раз-
работване на всички
форми на културен

туризъм, да популяризи-
ра културните постиже-
ния на Пловдив, в стра-
ната и чужбина, като
ангажира с тази цел и
местната общност и я
привлича за съвместни
прояви, създава цялостна
стратегия на културна
политика на Пловдив

Практиката от други-
те градове-столици на
културата показва, че
гражданите в  ролята им
на доброволци са едни
от ключовите фактори за
успеха на проекта.
Фондация  „Пловдив
2019“ има изграден екип
от доброволци, който
наброява вече 700 чове-
ка. Те участват активно
в различни по мащаб
прояви. По–голямата
част от тях са млади
хора, имащи желание да
натрупат опит в органи-
зирането на големи
с ъ б и т и я .
Доброволчеството е
относително ново хоби
за българина, но прави
впечатление, че
Европейска столица на
културата е инициатива,

която припознават като
своя лична кауза все
повече и възрастни хора
и активно работещи.
Инициативата обедини
енергията на хората,

което пак показва смисъ-
ла на мотото ни
ЗАЕДНО. За откриваща-
та церемония на 12 януа-
ри 2019  година близо
1000 доброволци ще

станат преки участници
в реализирането на най-
големия проект за култу-
рата в България от
последните десетиле-
тия.

Награда „Мелина Меркури“
и 1,5 милиона евро

Фондацията гради културната политика на града

Доброволците са вече 700

Кирилицата оживя на
емблематично място в
центъра на Рим. Това
стана с подкрепата на
Община Пловдив и
Фондация „Пловдив
2019“ на уникалното свет-
линно шоу  в присъствие-
то на кмета Иван Тотев,
изпълнителния директор
на фондацията Кирил
Велчев и заместник-кмета
Розалин Петков.

Светлините на Капи-
толийския площад бяха
изключени, за да започне
3D mapping шоуто върху
фасадата на сградата на
община Рим. Присъства-
щите разбраха как
българската писменост е

спомогнала за разпро-
странението на христи-
янството, а ансамбъл
„Чинари“ поведе публика-
та на вълнуващо пътеше-
ствие, очертаващо бъл-
гарския принос за евро-

пейската културна иден-
тичност. Светлинното
шоу бе изработено от
българското MP Studio,
което е носител на множе-
ство международни
награди за осветяване на

знакови сгради в Европа и
по света.

В историческото сър-
це на Рим, на фона на
Колизеумa, се проведе
едно от най-значимите
културни събития на
страната ни в рамките на
Българското председател-
ство на Съвета на ЕС под
надслова „Открий Бъл-
гария“.

Представянето на
Пловдив е част от кампа-
нията за популяризиране
на града ни като Ев-
ропейска столица на кул-
турата в Италия, която се
осъществява с подкрепата
на българското посол-
ство.

Логото на проекта,
което е част от т.нар.
„визуална идентичност“,
въведохме преди половин
година, когато проектът
навлезе и в най-динамич-
ния си етап на изпълне-
ние. Знакът бе разрабо-
тен, за да отличи и даде
„характер“ на събитията и
проявите, които са част от
програмата на Европейс-
ка столица на културата.

Както в програмата, така
и новото лого дизайнери-
те успяха да съберат в
него всичко, което е
Пловдив, и с което се гор-
деят пловдивчани – от
хълмовете, хилядолетни-
те сводове и арки,
Античния театър, Римс-
кия стадион, реката, през
къщите, храмовете, кал-
дъръма, керемидите, бъл-
гарската кирилица и най-
вече богатата ни много-
пластова история. Логото
бе разработено от българ-
ски дизайнери, а за изпи-
сването на мотото бе
избран шрифт, който дава
голямо предимство за
изписване на името на
модерна българска кири-
лица и на всички европей-
ски езици.

Логото – характерът на събитиятаКирилицата оживя в центъра на Рим
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През 2018 г. фести-
валът "Mood for
Food" е с региона-

лен фокус. Тазгодишното
издание ще е от 14 до 16

септември. Участват
ресторанти, локални и
регионални производите-
ли на храни и напитки,
ще има бар зона, място с

игри и забавления за
деца, зона за тематични
лекции и работилници,
музикална сцена. „ Mood
for Food“ ще  представи
и Радостин Кирязов -
световен пица шампион. 

Белгийска гофрета

на клечка е специали-
тетът на Lolly The
Vintage Caravan. За
гладните номади -
Nomad Burger са наясно
какво има между две
хлебчета. Бавно печени
меса, пухкави мекици,

сандвичи и шарени тор-
тили - Mangia Van.
„ПОСОКИ“ също уча-
ства. Тя е приключенски
настроена кулинарна
каравана, с меню,
вдъхновено от вкусните
американски бургери,

вълнуващата морска
храна, апетитните вегета-
риански ястия и изкуша-
ващите сладкарски про-
изведения 

Мястото на събитието
са централните пловдив-
ски улици.

„Mood for Food“ представя
световен шампион

Третото издание на
"Резиденция Баба" като
част проекта “Баба

(по)казва” е между 6
септември и 1 октомври
2018 г. – в села в

Община Карлово. 
По време на този

месец всеки ден мла-
дежите се потапят в
битовите и емоционал-
ни нужди на селото и
домакините си.
Общуват с местните,
помагат за зимнината.
Те ще попиват и доку-
ментират останалите
късчета фолклор и ще
използват наблюдения-
та си и социално-пред-
приемаческия си хъс,
за да развият с помощ-
та на ментори своя
(или групова) идея,
която ще е в помощ на
селото.

Съчетава музика и
съвременен танц.
Представя артисти от
световната и българска
сцени, като комбинира
разнообразни стилове и
жанрове - от рокендрол,
космически джаз и пси-
хеделик до електроника,
DJ сетове, пърформан-
си.

Есенното издание на
"Electric Orpheus" е в
район „Тракия“ на 20
октомври 2018 г.

ONE DANCE WEEK
е най-големият форум в
България, посветен
изцяло на съвременния
танц. Фестивалът стар-
тира през 2008 г. От
2017 г. е част от програ-
мата на „Пловдив
2019“. One Dance Week

представя в Пловдив
едни от най-интересни-
те и значими изпълните-
ли в областта на съвре-
менните танцови прак-
тики от Европа, Азия и
Америка.

HUMANITY IN ME е
темата на единадесетото

издание на ONE DANCE
WEEK през 2018 г., от 21
септември до 14 октом-
ври. Спектаклите са в
Дом на културата „Борис
Христов“. 

Откриването на 21
септември е със спек-
такъла "Минаре".

Резиденция Баба

"Electric Orpheus" – музика 
и съвременен танц

ONE DANCE WEEK

Малък
театър на
края на

света
Това е съвременен

куклен театър на
„Театър дьо ла Масю -
Езекиел Гарсия Ромеу“.
В Пловдив  френските
артисти ще представи
своя необичаен поглед
към света.

След представления-
та „Меридианът“ през
юни в Баня Старинна, от
10 до 20 октомври 2018
г., Театър дьо ла Масю -
Езекиел Гарсия Ромеу
ще представят представ-
лението си “Скрипто-
графът”, в СКЛАД.

Пловдив
Джаз Фест 

“Пловдив Джаз
Фест” е международен
музикален фестивал за
джаз музика и култура.
Вече е обявено и уча-
стието на първите
изпълнители на форума
от 31 октомври до 3
ноември. Елиане Елиас
открива фестивала, а
прочутия Ян Гарбарек
го закрива. Основните
концерти се провеждат в
Дом на културата
„Борис Христов“, ще
има джемсешъни и
съпътстващи събития в
BeeBop Café. „Пловдив
джаз фест“ отново ще
присъди Награда за
цялостен принос.
Фестивалът ще поощри
младите таланти на тра-
диционния Младежки
джаз конкурс.

Специални гости
тази година са и Дейв
Холанд квартет с Крис
Потър, Дина Дероуз,
както и Теодосий
Спасов с Влатко Стефа-
новски!

"FLUCA - австрий-
ски културен пави-
лион" е иновативен
проект за мобилна кул-
турна сцена. Това е
транспортен контей-
нер, трансформиран в
огледална арт инстала-
ция и сцена за съвре-
менно изкуство. 

През месеците май -
юли 2018 г. контей-
нерът на FLUCA  бе в
София в контекста на
културната програма,
о т б е л я з в а щ а
Българското председа-

телство на Съвета на
Европейския съюз.
През септември и
октомври 2018 г. ще
бъде в Пловдив.

FLUCA – мобилна 
културна сцена

От 14 септември до
14 октомври в Баня
Старинна "Седмица на
съвременното изку-
ство" е под надслов
"Metaphorai. Narration
Created Humanity".
Куратори са Катя
Ангелова и Алесандра
Поджанти (Alessandra
Poggianti). Заглавието
на изложбата -
"Metaphorai", съответ-
ства на гръцката дума
за превозни средства
на масовия градски
транспорт: "За да оти-
деш на работа или да
се прибереш вкъщи,
взимаш "метафора" -
автобус или влак.
Историите също могат
да носят това благо-
родно име: всекиднев-
ни истории, които пре-
сичат и организират

места, те ги подбират и
свързват помежду им,
правят изречения и
маршрути от тях. "
Изложбата разглежда
града като колекция от
възможни разкази и
като празен лист, който
се превръща в “дома-
кин” на история всеки
път, когато някой го
гледа или се разхожда
по различен начин. 

Седмица на 
съвременното изкуство

Уличният  Айляк
парад е уникално,
артистично, празнично
събитие за широка
публика. Мини изда-
ние в район „Тракия“,
парк „Лаута“ ,  на 27
октомври 2018 г.
Състоянието „Айляк“,
тази уникална житей-
ска философия, ще
бъде представена арти-
стично чрез  атракти-
вен парад в две изда-
ния - едно мини изда-
ние в район „Тракия“
на 27 октомври 2018 г.
и основният парад на 4
май 2019 г., на главната
улица на град Плов-
див.

АЙЛЯК ПАРАД е
проект на Фондация
“ЖАР театър-изку-
ство-култура”, който
се осъществява  в
партньорство с HAND-

MADE PARADE,
В е л и к о б р и т а н и я ;
STALKER TEATRO,
Италия; НЧ
“Възраждане’1983” -
Пловдив, НЧ
“Младост’1983” -
Пловдив, НЧ
“П.Р.Славейков’1908” -
Пловдив, НЧ “Назъм
Хикмет’1922” -
Пловдив и НЧ “Н.
Вапцаров’1928” -
Пловдив.

Айляк парад
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"Ф
а й н е н ш ъ л
таймс"  публику-
ва поредица от

материали за България на
политически и икономиче-
ски теми, в които извежда
Пловдив и като популярна
дестинация. Споделя се и
факта, че градът е увели-
чил туристическия си
поток двукратно послед-
ните шест години и според
кмета Иван Тотев през
2019-та, когато Пловдив е
Европейска столица на
културата, се очакват над 2
млн. посетители. 

В обширна статия за
Пловдив авторитетното
издание твърди, че
„Пловдив преобръща
съдбата си“. „Файненшъл

таймс пише още:
В гореща лятна вечер

човек може да се разходи
из Пловдив и да види
малки деца да си играят и
да се мокрят с вода на
обновените пеещи фонта-
ни в градската градина и
младежи, които се събират
в Хакафе, обучителен
център за IT специалисти,
в историческия градски
център.

Вторият по големина
град в България с населе-
ние от 350 000 души и
богата културна история се
радва на дългоочакван
подем. Чужди и местни
компании са направили
инвестиции за 4 милиарда
в индустриалните зони

около Пловдив от 2011 г.
досега след дълъг период
на икономическа стагна-
ция.

Според анализаторите,
икономическият и култу-
рен подем на града показва
каква динамика има в раз-
витието на бизнеса, когато
има доверие сред инвести-
торите. Всичко това пома-
га за заличаване на имид-
жа на България, като част
от „дивия изток“, след вли-
зането й в Европейския
съюз и насърчава инвести-
торите да разгърнат своя
потенциал в региони с
висока безработица в стра-
ната. Крайният резултат е
намаляване на безработи-
цата до 4.9 процента,

чиито стойности са много
по-ниски от националните
статистически данни за 8.1
процента и основен фак-
тор за това е развитието на
сектори като логистика,
автомобилостроене и IT
сектора, който обслужва
глобални пазари.

Стефан Стоянов,
заместник-кмет по инве-
стиции казва, че катализа-
тор за растеж не е само
членството на България в
Европейският съюз през
2007г., а „един нов, коопе-
ративен подход на местна-
та администрация“. Девет
общини се отказват от над-
преварата за инвеститори
и се обединяват една с
друга, както и с местни

бизнесмени, за да предла-
гат терени за заводи в шест
индустриални зони,
наречени „Тракия иконо-
мическа зона“.

„Тук има доста талант-
ливи хора, има достъп до
квалифицирани инженери,
експерти по контрол на
качеството, специалисти
по логистика“,казва Томи
Вер Елст, генерален
мениджър за България на
Сенсата Технолоджис,
американска компания,
която произвежда високо
температурни датчици за
европейската автомобилна
индистрия. „Но пазара на
труда става все по-конку-
рентен“.

Фондовете на ЕС са

помогнали за ускоряване
развитието на стилния и
красив център на Пловдив
от 19 век, построен върху
богатия римски град
Филипополис. Музеи и
художествени галерии се
реновират постоянно: през
2019 градът ще постигне
дългосрочната си мечта и
цел да бъде културна сто-
лица на Европа.

Местната власт заслу-
жава поздравления и кре-
дит на доверие заради
агресивния си и добър
подход, но все пак не е
лесна задачата да се при-
вличат качествени инве-
ститори , пише световната
финансова библия.

август 2018 г.

Престижното англий-
ско издание „Индипен-
дънт“ разказва за хилядо-
летната история на
българската Европейска
столица на културата и за
местата, където може да
си прекараш добре, ако
планираш релаксиращ

уикенд. Авторката на ста-
тията Анита Исалска дава
есенция на атмосферата
на града. 

„Пловдив разполага с
всичко необходимо за
перфектната градска
почивка: калдъръмен стар
град, впечатляващи древ-

ни руини и богат избор от
места с добра кухня.
Вторият по големина град
в България - Пловдив, е
Европейска столица на
културата за 2019 г.“, така
започва позитивната ста-
тия, която може да накара
всеки, който я прочете, да

започне да планува своето
пътуване.

Авторката описва
Стария град, каменистите
улички, които се препли-
тат между очарователните
къщи от 19. век, дървени-
те стрехи и надвесените
горни етажи на старинни-
те къщи, които придават
на Стария град мисте-
риозна вълнуваща атмо-
сфера. 

Елате да видите Пловдив

„Файненшъл таймс“ : 

Градът преобръща съдбата си,
очаква 2 милиона туристи

Журналистиче ско
видео на CNN показва
Пловдив като перфектен
избор за туристическа
дестинация. Рекламата е
част от международна
кампания на Мини-
стерството на туризма,
осъществена съвместно
със световния новинарски
канал CNN, Travel Chan-
nel, National Geographic и
Eurosport.

Освен 30-секундни
телевизионни клипове и
онлайн формати в диги-
талните канали на медии-
те, кампанията включва
три 60-секундни видеа в
телевизионната и онлайн
мрежа на CNN.  Пловдив
е представен като уника-
лен туристически марш-
рут, а клипът за него дава
възможност на потенци-

алните туристи „да се раз-
ходят“ из малките улици
на Стария град.
Подчертано е богатството
на културната и фестивал-
ната му сцена, естествено
вписани в местните архи-
тектурни и археологиче-
ски забележителности.
Кампанията допълва
положителния имидж на
Пловдив като бранд и

предпочитана туристиче-
ска дестинация.

60-секундните клипо-
ве, които са част от поре-
дицата “60-second vaca-
tion”, впечатляват с  при-
родни обекти и разнооб-
разни предложения за
неповторими изживява-
ния в България.

Цялостното промоти-
ране на Пловдив като
Европейска столица на
културата е част от парт-
ньорството между Об-
щинска фондация „Плов-
див 2019“ и Министерст-
вото на туризма.

„Евронюз” публикува
обширен материал за
предстоящото културно
събитие на годината в
България – Пловдив да е
„Европейска столица на
културата” през 2019.
Сайтът отбелязва, че това
е събитие, продължаващо
цяла година и което отбе-
лязва различието на кул-
турите.  Всяка година две

столици поемат това –
следващата са Пловдив и
Матера (Италия).
Състезанието, което те
спечелиха, бе едно от
най-тежките за години
наред – с цели 21 канди-
дати. Това говори за
популярността на ини-
циативата.

Пловдив е един от
най-старите световни

градове. Калдъръмените
й улички говорят за това,
разказва „Евронюз”. Той
е бил разположен на
седем тепета и също като
Рим Пловдив обединява
в себе си старинното и
вибриращия нощен, мла-
дежки живот. Романтич-
ният Стар град не може
да не ви зарадва, както и
модерния „Капана”.

България печели от
това, тъй като е една от
най-бързо растящите
туристически дестина-
ции в Европа. Това е вто-
рият по големина град в
България и един от най-
старите постоянно обита-
вани градове, създаден
около 6 век пр.н.е.

Днес той е модерен,
оживен град. Пловдив е
административен, акаде-
мичен, икономически,
търговски и транспор-
тен център на Южния
централен район на
България.

Пловдив – 
перфектният избор

Eвронюз : 

Модерен и оживен град


