
Още един завод бе
открит край Пловдив – в
Тракия икономическа зона,в
присъствието на премиера
Бойко Борисов. В завода на
френската фирма
„Латекоер“ ще се сглобяват
врати за самолети.
Инвестицията е на стойност
15 милиона лева, а целта е
до края на 2018 година да
бъдат заети 150 работни
места. 

„Радвам се, че след като
България закупи най-модер-

ните, скъпи и добри френ-
ски хеликоптери „Кугър“ и
„Пантер“, най-сетне сме тук
и откриваме завод за авио-
части. С това доказваме, че
е по-добре да сме партньо-
ри, както в Европейски
съюз, така и в България, за
да има производства“, заяви
министър-председателят
Бойко Борисов. Той благо-
дари на местните общински
администрации за добре
свършената до момента
работа по отношение да
бизнесредата.

Идва 2019
година –

Пловдив се
променя,
градът е

друг

Детска ясла
„Веселушка“ 
с ново крило
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Благодаря,
Пловдив!
Страхотно 
световно

първенство!
7

П
резидентът на
М е ж д у н а р од н и я
олимпийски комитет

Томас Бах направи симво-
лична първа копка за втория
канал на Гребната база в
Пловдив. Той пристигна за
световното първенство по
гребане за мъже и жени, на
което градът беше отличен
домакин.

Томас Бах, президентът
на международната федера-
ция по гребане Жан-
Кристоф Ролан, ми-
нистърът на спорта Красен
Кралев, кметът на Пловдив
Иван Тотев,  председателят
на Българската федерация
по гребане Свилен Нейков
и председателят на органи-
зационния комитет на све-
товното първенство по гре-
бане Иван Попов направиха
символичната първа копка
на загряващия канал.

Проектът се нарича еко-
парк „Марица“. Включва
656 декара залесяване.

Самият канал е 105 декара
водно огледало. Дължина –
2100 м. и широчина 45 м.
Дълбочина – 1,5 м.
Предвижда се площ за
водни атракциони. Ще има
37 декара езеро с островче-
та за гнездене на редки и

защитени птици.Двата
канала ще имат четири
връзки – след финала, на
300 м, на 1100 м и на старта.

Иван Тотев приветства
Томас Бах в Пловдив с
добре дошъл в най-стария
жив град в Европа. „Този

символичен старт в при-
съствието на президента на
Международния олимпий-
ски комитет Томас Бах е
исторически момент –
поставяме символичното
начало на много важен про-
ект за Пловдив, който ще
има сериозен принос в това
нашият град да затвърди
авторитета си на световен
център на гребните спорто-
ве“, заяви кметът на
Пловдив Иван Тотев.

Томас Бах остави и спе-
циално послание в почетна-
та книга на Пловдив.
„Поздравления за великия
спортен град Пловдив,
родно място на толкова
много шампиони. Голяма
благодарност за разпро-
страняването на олимпий-
ските ценности“, написа
Томас Бах.

Високият гост получи
от Иван Тотев почетен пла-
кет със символа на
Античния театър и герба на
Пловдив.

ЗАЕДНО с духа на
Съединението!

Скъпи съграждани,
Преди 133 години нашите предци

повярваха в силите си и с оръжие и сме-
лост обединиха голяма част от духовни-
те и исторически български територии.
Те възкресиха националния идеал на един
народ, изпълнен със спомени за величие и
мечти за нов подем, като присъединиха процъфтява-
щата Източна Румелия към осакатеното от външни
сили Княжество България.

„Ние ще се борим за истинската свобода и незави-
симост на тая страна, която се нарича България ” –
тези думи на Захари Стоянов като кипнало вино
замайват главите. По-късно той ще напише: „6 сеп-
тември 1885 година е тоя знаменит ден, когато ние
почнахме своето истинско политическо и самостоя-
телно съществуване”.

Съединението на Княжество България и Източна
Румелия е събитие, което не е поставяно под съмнение.
Обвито е с ореола на мирна революция, подкрепена от
целия народ и това го превръща в траен исторически
знак.

Ние, пловдивчани,  носим духа на Съединението за
поколенията след нас по пътя към достойното евро-
пейско бъдеще. Не случайно Пловдив бе избран за
първия български град – Европейска столица на култу-
рата през 2019 година. Нашето мото е ЗАЕДНО не
само защото тук от хилядолетия хората живеят в
мир, разбирателство и уважение, но и защото всеки
ден продължаваме да изпълваме със смисъл това
ЗАЕДНО.

В Деня на Съединението и Празника на Пловдив
приемете искрените ми пожелания за здраве и  проспе-
ритет, за успехи и щастливи дни.

Честит празник!
Инж. Иван Тотев, Кмет на Пловдив

Шефът на световното
гребане:

2

Пловдив се
представи в
Париж, чака
най-големите

в туризма

3
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Още един завод 
изникна край града

Пловдив на световната
карта с втори гребен канал

„Поздравления за великия спортен град Пловдив, родно
място на толкова много шампиони. Голяма благодарност

за разпространяването на олимпийските ценности“,
написа президентът на МОК в почетната книга на

Пловдив.



П
ърва копка на ново
крило на детска
ясла „Веселушка“

направиха кметът на
Пловдив Иван Тотев и
кметът на район
„Източен“ Николай
Чунчуков в присъствие-
то на директора на дет-
ското заведение Лиляна
Паскова, районните кме-
тове, общински съветни-
ци и гости.

Предвижда се новата
сградата да бъде на два
етажа, с 420 кв. м. РЗП.
С изграждането ѝ групи-
те ще се увеличат с две.
По план ще се изгради и
топла връзка между
двете сгради.  “Докато
траят строителните дей-
ности приемът на деца в

едната група ще бъде
преустановен, тъй като
граничи непосредствено

до строежа, затова от
съображения за сигур-
ност ще функционират

само три от четирите
групи“, обясни кметът
на район „Източен“

Николай Чунчуков. Той
допълни, че проектът е
изготвен още през 2008
година, а отделените за
изграждането средства
са в размер на 470 000
лева.

„Това е ясла, която е
много желана от родите-
лите за посещение от
техните деца. Сигурен
съм, че и двете нови
групи ще бъдат запълне-
ни още с обявяването на
приема, тъй като това е
район, в който живеят
много млади семейства
и определено има нужда
от разкриването на ясле-
ни групи,“ посочи
кметът Иван Тотев.

Срокът на строежа на
сградата е една година.

Плановете са следваща-
та учебна година детска-
та ясла да стартира общо
с шест групи. Мястото е
с добра локация – има
голям двор и млечнакух-
ня.

„През последните три
години наблюдаваме
тенденцията, че децата
от даден набор, които
посещават детските гра-
дини и ясли, са 80% от
целия набор, докато
преди това бяха 60%.
Тоест има увеличение на
заетите места заради
реално посещение на
децата в детските заве-
дения“, съобщи още
кметът Иван Тотев.

Датски компании се
интересуват от възможно-
стите за инвестиции в
Пловдив и региона“,
информира Сьорен Яко-
бсен – посланик на Дания
у нас,  на среща с кмета на
Пловдив Иван Тотев.

„Подходящата локация
на града, наличието на
магистрала наблизо и
добрата инфраструктура
привлича все нови и нови
инвеститори. Само преди
два дни открихме нов
завод за самолетни части
за „Еърбъс“, а преди
месец направихме първа

копка на завод за фарове
за „Мерцедес““, каза
Иван Тотев и допълни, че
конкуренцията в бизнес
средата е все по-голяма
между компаниите и по
отношение на работната
ръка.

„Личи си, че градът се
развива икономически“,
сподели впечатления си
посланик Якобсен, който
следи с интерес и светов-
ното първенство по греба-
не, което се провежда в
момента в Пловдив.

Как протича подготов-
ката за Пловдив –

Европейска столица на
културата 2019 година, бе
една от основните теми на
разговора. Датският
посланик е роден в Орхус,
който миналата година
беше европейска столица
на културата заедно с
гръцкия Пафос.

„Целта на Община
Пловдив е в максимално
кратки срокове да при-
ключим с ремонтите на
градската и културна
инфраструктура, за да
посрещнем 2019 година.
Очакваме огромен инте-
рес към откриващото

събитие“, посочи  Иван
Тотев и обясни, че подго-
товката върви с усилени
темпове.

„До момента над-
хвърлихме 500 000 броя
нощувки в града, а посе-
тилите са над 1 милион
туристи. Планът на
Община Пловдив е броят
им да достигне 2 милио-
на“, коментира още Иван
Тотев.

„Това, което се случва
тук, много говори за доб-
рото развитие на
Пловдив“, заключи посла-
никът на кралство Дания.
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Детска ясла „Веселушка“ с ново крило

Дания с интерес за бизнес в Пловдив

Пловдивчани имаха
възможност да посетят
Центъра за управление
на трафика в деня на
отворените врати, който
за втора поредна година е
сред инициативите на
Община Пловдив във
връзка с Европейската
седмица на мобилността. 

На видеостена с 15
монитора посетителите
наблюдаваха в реално
време движението по
пловдивските булеварди,
интересуваха се от рабо-
тата на диспечерите и

могат ли те да влияят
върху трафика.
Ръководителят на центъ-
ра инж. Маньо Петров
отговори на многоброй-
ните въпроси, като под-
черта, че интелигентните
системи за управление на
светофарните уредби
позволяват да се реагира
гъвкаво според конкрет-
ните ситуации, а въвеж-
дането на защитен ляв
завой повишава безопас-
ността на движение.

Центърът за управле-
ние на трафика е компо-

нент  от проекта
„Модернизация и разви-
тие на устойчив градски
транспорт в град
Пловдив“ по Оперативна
програма регионално
развитие. 

Първоначално бяха
обхванати 50 кръстови-
ща, 15 от които с видео-
наблюдение. През
последните две години
системата бе надградена
и сега в нея са включени
70 кръстовища, като 24 от
тях са оборудвани с
видеокамери. 

Кметът на Пловдив
Иван Тотев направи
първа копка за рекон-
струкцията на улица
„Лозарска“ в квартал
„Коматево“. „Реално
започва изпълнението на
ангажимента, който
поехме миналата година
след срещи и разговори с
жителите на квартала.
Един милион лева са
заделените средства,
които ще инвестираме за
подобряване на инфра-
структурата на
„Коматево“, заяви кметът
Иван Тотев и припомни,

че с помощта на жители-
те са определени кои
улици да бъдат ремонти-
рани.

Реконструкцията на
улица „Лозарска“ включ-
ва изграждане на асфал-
тови тротоари, подмяна
на уличното осветление с
нови стълбове, полагане
на нова основа на пътя от
трошен камък и полагане
на два слоя асфалт.

„Важно е да се знае, че
ще изградим и необходи-
мите кабелни мрежи, пре-
сичания на улицата, ВиК
отклонения, така че да

минимизираме бъдещи
разкопавания“, уточни
още Иван Тотев. „Целта
ни е да се работи по
възможно най-качествен
начин и в съответствие с
всички изисквания и
стандарти“, допълни той.
През следващата година
Община Пловдив отново
ще задели подобен раз-
мер средства от бюджета
за реконструкция и на
други улици в квартал
„Коматево“. Продължава
работата и по връзката
между кварталите
„Коматево“ и „Прослав“.

Пловдивчани следят 
трафика в града

Големите ремонти 
започнаха в „Коматево“



П
ловдив се предста-
ви на IFTM Top
Resa в Париж –

най-голямото туристиче-
ско изложение във
Франция за професиона-
листи, което тази година
отбелязва своята 40-
годишна история.

На информационния
щанд на Пловдив, част от
този на Министерството
на туризма на България,
присъстваха най-новите
рекламни материали и
сувенири за Пловдив,
изработени от Общински
институт “Старинен
Пловдив” и Общинска
фондация “Пловдив
2019”. Акцентът в пред-
ставянето бе “Пловдив –
Европейска столица на
културата 2019”, но пара-
лелно с богатия артисти-
чен потенциал и културна
програма на Пловдив
бяха презентирани  и пре-
димствата на града като
предпочитана туристиче-

ска дестинация на между-
народно ниво  – древен и
вечен, изпълнен с исто-
рия, романтичен, изпъл-

нен с атмосфера, енерги-
чен и пулсиращ, изпълнен
с живот, дестинация за
всеки вкус и всички сети-

ва.
През 2018 г. французи-

те продължават да бъдат
на второ място след

испанците сред чужде-
странните туристи в
Пловдив, според стати-
стиката на посещаемост-
та в туристическите
информационни центрове
за изминалата година.

През 2017 г. в силния
туристически период юли
– септември в туристиче-
ските информационни
центрове в града бяха
регистрирани 2 826 френ-
ски туристи. Гостите от
Франция проявяват под-
чертан интерес към
Пловдив – вълнуват ги
местните забележително-
сти, културно-историче-
ското наследство, етно-
графските традиции и
типичните продукти на
гурме и винения туризъм.

Според данни на НСИ
през 2017 г. в града са реа-
лизирани 11 895 бр.
нощувки от Франция,
като общо за областта
техният брой е 389 542.
Водена от тази статисти-

ка, през настоящата 2018
г. Община Пловдив реа-
лизира реклама за двуго-
дишен период (2018 г. –
2019 г.) в Le Petit Futé –
едно от водещите тури-
стически издания във
Франция и френскогово-
рящите страни с над 41-
годишна история (от 1976
г.), което издава пътеводи-
тели за над 700 дестина-
ции.

Състезанието се радва
на отлична посещаемост
от страна на най-популяр-
ните туроператори и
събира на едно място
едни от най-големите
турагенти и мениджъри
на туристически агенции
във Франция. Беше пред-
ставена и 10-та
Международна среща на
туроператорите, която ще
се проведе в Пловдив  на
21-23 ноември тази годи-
на.
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Концертите „Есенни
истории с роял“ събраха
малки и големи, пловдив-
чани, гости и туристи
ЗАЕДНО да преживеят
емоцията и красотата на
вековния град

Пловдив  отново е
сцена! Първият българ-
ски град, избран за
Европейска столица на
културата през 2019 годи-
на отново доказа, че е
всичко онова, заради
което го наричат вълше-
бен, уникален, магнети-
чен и много специален
град, с неповторим дух и
атмосфера!

Есенният салон на
изкуствата Пловдив 2018
е най-мащабният формат
на града, който обединява
в себе си стотици отделни
събития, сред които XXIII
Международен куклено-
театрален фестивал
„Двама са малко – трима
са много“ & TheatAir
2018, XXII Есенен между-
народен театрален фести-
вал „Сцена на кръстопът“,
Фестивал “Sounds of the
Ages”, Капана фест,
GuitArt Festival, Пловдив,
2018, Празници на Стария
град 2018 – „ По
Трихълмието на времето“,
Дни на музиката в
Балабановата къща, трето
издание на фестивала
„Пловдив Mezzi”, Класик
OPEN AIR – „Пулсът на
Пловдив в ¾“, Дни на
кубинската култура в
Пловдив, Международен
пленер и изложба на

съвременни австрийски и
български артисти,
Национални есенни
изложби – Пловдив ‘2018
„Отвъд повърхността“,
„Синя зона в къща
Недкович“, Седмица на
съвременното изкуство,
2018, Международен пле-
нер по живопис 2018,
Съвременен словашки
дизайн“, Избрано от V
М е ж д у н а р о д е н
Фотосалон Пловдив“,
Фестивал Международни
фотографски срещи
„Следите остават“,
Кинофестивал „Любовта
е лудост – Пловдив 2018“,
„Фасада“ – международен
видео фестивал, Кино-
панорама „Киномания в
Пловдив 2018“, много-
бройните концерти на
Античния театър.

Началото на Есенният
салон на изкуствата
Пловдив 2018 бе поста-
вено от нещо ново и раз-
лично -„Есенни истории
с роял“ – 5 концерта на 5
рояла, на 5 емблематич-
ни места в града. И отно-
во пловдивчани бяха
ЗАЕДНО, с много емо-
ции, прекрасна музика и
приповдигнато настрое-
ние, което запали част от
жителите и гостите на
града да се включат в
инициативата „Роялът е
ваш!“, след приключва-
не на концертите на
петте места, докато
други танцуваха на глав-
ната улица.

Новият състав на
мъжкия баскетболен
отбор на „Академик
Бултекс 99“ беше пред-
ставен в заседателната
зала на Община Плов-
див преди официалното
откриване на новия
спортен сезон  „На
добър час, пожелавам ви
много успехи. Радвам
се, че „Академик
Бултекс 99“  ще играят
мачовете си в много-
функционална спортна
зала „Колодрума“, което
се осъществява и с
помощта на новите
спонсори, които подкре-
пят отбора,“ заяви
кметът Иван Тотев.

Над 30 са мачовете,
по време на които плов-
дивчани ще имат
възможност да подкре-
пят и да се наслаждават
на играта на любимия
си отбор. В момента
доста добре се развива и
детската школа на отбо-
ра, като много състеза-
тели излизат от там.

Условията в много-
функционална спорта
зала „Колодрума“ дават
възможност Пловдив да
бъде домакин на много
спортни първенства по
баскетбол – като
Балканска купа.

„Целта ни е да сме в
първата четворка, да се
борим за финали, за
Купа България, за

Балканската лига.
Надявам се да имаме
късмет, защото минала-
та година една точка не
ни достигна да играем
на финалите“, сподели
президентът на клуба
Васил Врачев. Той изра-
зи надежда все повече
публика да присъства на
мачовете в зала „Коло-
друма“.

„Радостно е, когато
има пловдивска фирма,
която участва в плов-
дивски каузи – такъв е
примерът на господин
Ангел Стоилов.
Надявам се още плов-
дивски компании да се
включат и да подкрепят
спорта“, посочи кметът
Иван Тотев.

„Надявам се да
повлека крак и още
пловдивски колеги да се
присъединят. Спортът е
едно от малкото неща,
които могат да се
откъснат от ежеднев-
ието, надявам се дет-
ският баскетбол също да
се развие, а Пловдив да
бъде център на баскет-
бола,“ потвърди Ангел
Стоилов

Община Пловдив
подкрепя баскетболния
отбор на „Академик
Бултекс 99“, като през
настоящата година отде-
ли 150 000 лева от бюд-
жета си.

Пловдив се представи в Париж,
чака най-големите в туризма

Есенни истории с роял

Регионалното сътруд-
ничество и възможности-
те за обмяна на добри
практики в различни
сфери обсъдиха в
Пловдив депутатът от
германския Бундестаг
Николас Льобел и  кметът
на града Иван Тотев. „В
качеството ми на член на
Комисията по външна
политика отговарям за
контактите с България и
Западните Балкани. За
мен е много вълнуващо
да посетя Пловдив, който
ще бъде Европейска сто-
лица на културата през
следващата година“,
заяви Николас Льобел.
Той сподели, че първото
му впечатление от града е
трансформацията чрез
инфраструктурните обе-
кти, които се реализират. 

„Да бъдеш културна
столица на Европа е
свързано не само със
събитийния и културен
календар. Това е възмож-
ност за промяна и за
инфраструктурни пости-
жения“, подчерта гостът.
Той сподели, че в неговия
роден град Манхайм има
десет центъра за създава-
не на креативни инду-
стрии, които работят

много успешно.
Обсъдена бе възможност-
та за бъдещи контакти за
обмяна на опит в тази
сфера.

„Събитието, което ще
даде официалния старт на
домакинството на
Пловдив като Европейска
столица на културата през
2019 година, ще е на 12
януари. Прогнозите са
около50 хиляди гости да
посетят откриващия
уикенд. Подготвили сме
богата програма“, споде-
ли Иван Тотев.

Пловдив е един от
най-бързо развиващите се
градове, с огромна кон-
центрация на чужди
инвестиции. Безрабо-
тицата в града е 3 процен-
та, а на регионално ниво –
5 на сто. Стана ясно, че в
региона най-голям е
делът на немските инве-
стиции.

По време на разгово-
рите бяха обсъдени про-
екти в сферата на образо-
ванието, възможностите
за дуално обучение, при-
вличането на нови инду-
стрии, развитието на IT
сектора в Пловдив и
други теми от взаимен
интерес.

Обмяна на идеи между 
Пловдив и Бундестага

Баскетболът се мести
в „Колодрума“



Н
а вратата чука 2019
година когато
Пловдив ще е

Европейска столица на
културата. И без това
събитие градът вече е
сред знаимите културни
центрове в Европа, но ние
се готвим усилено да
затвърдим този прести-
жен статут на нашия град.
В Пловдив има повече
туристи, градът стана
много по-привлекателен
за инвеститори, с обнове-
на инфраструктура и по-
добър имидж. Очакваме
2019 година, за да пока-
жем на Европа и света
докъде сме стигнали.

Какво се случва с пло-
щада? Пловдивчани се
вълнуват и заради откри-
ващото събитие на 12
януари. Проектът ще бъде
изпълнен, макар и частич-
но. До края на декември
трябва да приключи
ремонтът на подлеза на
ул. „Гладстон“.На площа-
да изцяло ще бъдат под-
менени подземните кому-
никации и по-голямата
част от настилката.
Залагаме на естествени
материали - специално
обработени гранит и мра-
мор. Част от площада ще
се изпълни с павета, като
по този начин ще се съче-
тае с настилката на
Главната, но те ще бъдат с
по-големи размери - 40 на
60 см. Вече се избират
материалите - гранит от
Македония, мрамор от
България или Гърция.
Залага се на изчистени
цветове - светлосив гра-
нит и чисто бял мрамор,
без примеси. В проекта не
е предвиден фонтан пред
бившия Партиен дом,
затова пластиката ще бъде
преместена на друго
място. Паметникът на
Гюро Михайлов се запа-
зва. Върху настилката със
специални елементи ще
бъдат очертани контурите
на Римския форум, ще
има и допълнително озе-
леняване. Искаме да

създадем усещането, че
площадът е част от архи-
тектурно-историческия
ансамбъл.

А самото откриване на
Европейска столица на
културата  ще бъде впе-
чатляващо събитие, което
ще продължи цяла седми-
ца. Предвиждаме да
затворим ул. „Цар Борис
III Обединител“ между
Сточна гара и Тунела.
Високо на пътното платно
ще бъде издигната голяма
сцена с кула, за да може
всеки, който дойде на
откриването, да види
тържеството и бляскав
концерт, съпроводени от
невиждани досега в
Пловдив фойерверки.
Очакваме на церемонията
най-малко 40 000 зрители.
След това събитията ще
продължат в Тютюневия
град. 

През последните годи-
ни в града са инвестирани
стотици милиони левове.
Градът е друг,променя се,
това се вижда и се дължи
на добрата финансова
политика, привличане на
собствени средства и
ефективното им управле-
ние, без да повишаваме
местните данъци и такси.
Милиони левове се инве-
стират в Пловдив по про-
екти, финансирани по
оперативните програми
на Европейския съюз.
През лятото започнахме
цялостно обновяване на
зоната между бул.
„Марица - юг“ и бул.
„Княгиня Мария Луиза“.
Само по проекта за воден
цикъл ще бъдат вложени
115 млн. лева за подмяна
на ВиК мрежа на бул.
„Дунав“ и по още около
70 улици, както и в модер-
низацията на
Пречиствателна станция.
Подготвя се строителство
на четири големи паркин-
га, които ще облекчат
донякъде паркирането в
града. Предстои изграж-
дане и на нови детски гра-
дини. През годините
непрекъснато инвести-
раме в саниране на
учебни и детски заве-
дения, както и в
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Първа копка за детска
площадка до
Епископската базилика
направиха посланикът на
САЩ у нас Ерик Рубин и
кметът на Пловдив Иван
Тотев. Съоръжението е
дарение от ЕВН, а в цере-
монията се включиха
председателят на
Управителния съвет на
частното енергийно дру-
жество Робърт Дик,
шефът на борда на фон-
дация Америка за
България Крис Матлън и
представители на фонда-
цията, която финансира
цялостната реконструк-
ция на Голямата базилика
на Пловдив.

„За мен е привилегия
да ви приветствам на това
прекрасно място, транс-
формиращо се с всеки
изминал ден. Всеки ден
богатството, което лежи
тук, се разкрива. От пози-
ция на времето може да
осъзнаем с какво се захва-
нахме с воля, постоянство

и тежки политически
решения. Но резултатите
са толкова впечатляващи,
че си е заслужавало.
Сигурен съм, че
Базиликата – наред с
Античния театър, ще се
превърне в емблема на
Пловдив през следващите
години“, коментира Иван
Тотев и благодари на
всички, ангажирани с
проекта.

„Прекрасно е да
видиш толкова много
хора в такъв прекрасен
ден тук в Пловдив“, заяви
посланик Ерик Рубин.
Той отправи специални
поздрави към кмета и
градското ръководство за
волята им по отношение
развитието на културното
богатство на Пловдив.
„Постиженията на
„Америка за България“
през последните 10 годи-
ни са нещо, с което се
гордеем“, каза още Ерик
Рубин.

Голямата базилика редом 
до Античния театър

В ход е активна работа по обновяването

на площад „Централен“

Кино „Космос“ очаква проект 
за реконструкция



подобряване на мате-
риалната база. 

Работим и по знакови-
те проекти на града,
свързани с „Пловдив
2019“. Ще довършим зоо-
логическата градина. До
средата на 2019 година
трябва да бъде готова и
новата галерия на
„Гладстон“, където
попаднахме на старинен
зид от III век и чакаме
проучването на терена.За
сградата на Епископска

базилика има одобрен
проект и е издадено
строително разрешение.
Възстановеният памет-
ник на културата с рестав-
рираните антични мозай-
ки ще се отвори догодина
за посетители, като цяла-
та зона около този древен
храм на Филипопол вече
се благоустроява, включи-
телно и около
Понеделник пазара. За
кино „Космос“ очакваме
да получим проект за

реконструкция, след
което ще обявим процеду-
ра за избор на изпълни-
тел. Сградата е предвиде-
на за културен център - с
книжарница и модерна
читалня, с прожекции на
филми, кафе, изложбени
площи.

Стартираме  обновява-
нето на ул. „Иван Вазов“,
„Цанко Дюстабанов“ и
няколко други улици.
Пешеходните тротоари на
ул. „Иван Вазов“ ще

бъдат разширени, както
направихме на ул. „Отец
Паисий“, но двупосочно-
то движение се запазва.
Паркингът до пл.
„Централен“ се премахва
и става площадно про-
странство. 

На финала сме на под-
готовката за реконструк-
ция на Голямоконарско
шосе. През 2019 г. може
да започне изпълнението
на първия етап.
Проектите за тези мащаб-

ни обекти са изготвени и
още през зимата можем
да проведем търгове за
избор на изпълнители. За
Голямоконарско шосе и
моста ще търсим финан-
сиране от държавата,
защото изпълнението е
много скъпо. Надявам се
до края на годината да
приключим с отчуждава-
не на имоти, за да старти-
раме изграждане на под-
лез „Модър - Царевец“. 

Догодина искаме да

стартираме реконструк-
цията на ул. „Даме Груев“
в „Южен“ и на Рогошко
шосе в „Северен“.
Уличните ремонти ще
продължат предимно във
вътрешнокварталните
улици. 

Така че ни очакват
положителни емоции с
едно уникално събитие -
Европейска столица на
културата. Всички заедно
трябва да работим за
имиджа на Пловдив. Да
направим така, че 2019
година да бъде една
успешна година. И тя да
повлече след себе си още
много хубави години.

ГРАДЪТсептември 2018 г.

се променя, градът е друг
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Пловдив отпразнува
4 години от обявявеното
на града за Европейска
столица на културата с
богата програма в целия
град и презентация на
проектите през 2019
година в залата на
Драматичния театър.

„Радвам се тази вечер
да сме заедно с много
пловдивчани, със
заместник-министъра на
културата Амелия
Гешева, с посланици, с
народни представители,
общински съветници,
районни кметове, хора
на културата и изкуство-
то, хора, за които
Европейска столица на
културата е повече от
кауза. Емоцията, която
изпитах, когато преди 4
години чух „Пловдив“
при обявяването на
победителя за
Европейска столица на
културата през 2019,
беше уникална. Тогава
не си представях какво
огромно значение има
да чуя името „Пловдив“
и какво е значението за
бъдещето на града“,
заяви в емоционалното
си обръщение кметът
Иван Тотев.

„Пловдив стана
много различен.
Енергията, която градът
получи с това призна-
ние, ни даде възможният
на много от нас да
направим така, че той да
се промени. Градът вече
печели своите дивиден-
ти – имиджът, автори-
тетът се изразяват и
числови показатели –

повече туристи, повече
нощувки, с 41% повече
са посещенията в
Стария град в сравнение
с миналата година. Това
нямаше да се случи, ако
Пловдив не беше полу-
чил заряда от това да
бъде културна столица
на Европа“, каза още
Тотев и благодари на
всички, които участваха
в процеса за подготовка,
изготвянето на програ-
мата и на всички плов-
дивчани за положител-

ната енергия.
„Сигурен съм, че

следващата година ще
бъде годината на
Пловдив. Годината, в
която всички ще говорят
за Пловдив и това ще
даде отражение десетки
години напред, тъй като
Европейска столица на
културата рефлектира
върху бъдещето на
Пловдив“, категоричен
бе кметът 

След четири години
на подготовка програма-
та е вече факт, с над 300
проекта и близо 500
събития, обхващащи не
само града, но и целия
Южен Централен
регион, както и градове-
те-финалисти от втория
кръг на надпреварата –

Варна, София и Велико
Търново. Този списък от
акценти предстои да се
разширява и обогатява
през цялата предстояща
година от личните пре-
живявания на всеки
участник и зрител, от
неочаквани артистични
прояви и от инициатива-
та на стотиците партньо-
ри, които се присъеди-
ниха към “Пловдив
2019“ с много ентуси-
азъм и креативна енер-
гия.

През целия ден на 5
септември, денят който
преди четири години
Пловдив бе обявен за
победител в надпревара-
та за домакинството на
Европейска столица на
културата 2019, имаше
богата програма,
насочена е към всички
възрасти и публики.

Денят завърши с
мапинг „100 дни до
началото“ на сградата на
ул. „Райко Даскалов“ 2.
Пловдив е познат със
специалните си и уни-
кални часовници – кула-
та на Дановия хълм,
слънчевият часовник на
Джумая джамия, ембле-
матичният часовник на
пощата и този в сърцето
на града, в купола над
„Пловдив 2019″. Той
работи точно и безотказ-
но, благодарение на
пловдивчанина Георги
Долчинков. С този
часовник официално
започна отброяването на
100-те дни до открива-
нето на голямото съби-
тие.

100 дни преди „Пловдив 2019“ – 
300 проекта и 500 събития очакват 

пловдивчани и гостите

При строителството на новата галерия
на „Гладстон“ изскочи зид от III век 

Булевард „Борис III“ ще стане арена на откриващото
събитие за Европейска столица на културата
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Администрацията
на район „Западен“
съвместно с ОП
„Чистота“ възстанови
спортната площадка на
улица „Гусла“. Вратите
на игрището са с изця-
ло нови мрежи, възста-
новена е и оградата
като е оборудвана и със
нови входни врати. 

Ремонтът на пло-
щадката е част от
цялостната концепция
за обособяване на
места за отдих и спорт
в тази част на
„Западен“. След като
беше съборена старата
сграда на детска гради-
на „Мир“, теренът вече
се разчиства и на него-
во място ще бъде изгра-
ден нов парк.
Предвижда се той бъде
оборудван с изцяло
нови алеи, пейки, фит-
нес на открито и детска
площадка. 

„Западен“ с идея
за още един парк

Голям участък от
улица „Вратцата“ в
район „Източен“ бе
цялостно преасфалти-
ран. Обновената пътна
отсечка е между улици-
те „Лотос“ и „Острец“.

Кметът на
„Източен“ Николай
Чунчуков съобщи, че
пешеходната пътека
там е изградена по нова
технология – асфалтът
е оребрен посредством
специална мрежа,
която чрез предизвик-
ването на вибрации
цели намаляване ско-
ростта на автомобили-
те. 

„Тази технология се
използва за първи път в
нашия район, като
целта е по-голяма без-
опасност на пешеход-

ците, още повече, че в
зоната има училище и
детска ясла“, обясни
Николай Чунчуков. Той
допълни, че предстои
преасфалтиране на
асфалтовите тротоарни
настилки по ул.
„Вратцата“. 

Преди два месеца в
района бяха обновени
тротоарите по улица
„Босилек“, а през юли
бе извършена пълна
реконструкция на
улица „Лотос“, при-
помниха от админист-
рацията.

Уникален и един-
ствен по рода си за
Пловдив кът за отдих
„Моливчета” откри
администрацията на
район „Северен”-съоб-
щи кметът на района
инж.Ральо Ралев.

Кътът за отдих се
намира в парк
„Майоров” (в близост до

ул.”Неофит Рилски”,
западно от пешеходен
мост и се забелязва отда-
лече с цветните и непо-
вторими пейки, наподо-
бяващи моливчета.
Останалата част от парка
е почистена, а пейките са
боядисани в свежи и
ярки цветове. 

„Надяваме се този

кът да стане притегател-
но място за срещи на
младите хора, майките с
малки деца, както и да се
ползва за почивка от
възрастни хора.
Предстоят още приятни
изненади и инициативи
на това място през есен-
та”, коментира кметът на
„Северен” Ральо Ралев.

Район „Централен“
се сдоби с три нови
пешеходни пътеки,
които администрация-
та заедно с ОП „Ор-
ганизация и контрол на
транспорта“ към Об-
щина Пловдив реали-
зираха през септември.
Те се намират на бул.
„Пещерско шосе“, не-

посредствено до клон 2
на „Български пощи“,
до ДГ „Мирослава“ и на
ул. „Митрополит Па-
нарет“. До момента на
тези места не е имало
пешеходни пътеки

„След много сигна-
ли от граждани заедно
с колегите от ОКТ
Пловдив поставихме

бетонови ивици, които
са подходящи за мар-
кировка,“коментираха
кметът Георги Ста-
менов и зам.-кметът
Тошо Пашов. Те сим-
волично откриха пъте-
ките като пресякоха с
деца от „Мирослава“
тази на бул. „Пещерско
шосе“.

„Моливчета“ в „Северен“ – 
за първи път в града

Нови пешеходни 
пътеки в „Централен“

В „Източен“ реконструират
улици и тротоари

4 нови детски пло-
щадки са изградени в
детска градина
„Ралица“ в Коматево.
Миналата година гра-
дината се сдоби и с
изцяло ново крило и тя
вече има пълния капа-
цитет от 6 групи и две
яслени – общо 200
деца.

„80-те хиляди лева
за площадките са
резерв от обществена-
та поръчка за изграж-
дането на новото
крило“, поясни кметът
на „Южен“ Борислав
Инчев. Самите съоръ-
жения са с беседки,

пясъчници, пейки, уда-
ропоглъщаща настил-
ка. поставени са и
антипаркигн колчета
покрай оградата на
„Ралица“ за по-голяма
безопасност на деца и
родители.

В „Южен“приклю-
чи и монтирането на
ново  осветление в
участъци от 3 улици.11
нови електрически
стълба са издигнати  на
улиците "Петър Вас-
ков“, до ДГ "Зорница“,
на бул. "Академик
Петър Динеков“ и на
ул. "Дрин“ в отсечката
между ул. "Пере

Тошев“ и ул. "Борис
Сарафов“. 

През тази година
районната администра-
ция на "Южен“ е инве-
стирала в ново улично
осветление над 30
хиляди лева. В момента
се подготвят проекти за
още 11 улици в района.

Готов е новият тро-
тоар по продължението
на ул. "Петър Васков"
край детска градина
" З о р н и ц а " .
Антипаркинг колчета
бяха поставени и до
още 2 детски градини в
"Южен" - „Валентина“
и „Светлина“.

Откриха модерни детски
площадки в „Южен“

Обновява се поред-
ната спортна площадка
в „Тракия“. Тя е с площ
от 800 квадратни метра
и се намира до блок 96.
„Амбицирани сме в
„Тракия“ да има повече
места за спорт със сво-
боден достъп.
Изградихме фитнесите

на открито, обновихме
спортните площадки до
блок 3 и блок 199,офор-
мени са и 15 футболни
игрища в различни
междублокови про-
странства“, заяви
кметът на района
Костадин Димитров. 

Изцяло преасфалти-

рана вече е улица
„Григор Божков” в
„Тракия“ . По време на
строително-ремонтни-
те дейности на обекта
освен реконструкцията
на пътя е извършена
още подмяна на бордю-
рите и дъждоприемни-
те шахти. Пред блоко-
вете са оформени пар-
коместа, изградени са
нови тротоари, с което
обликът на зона А-8
цялостно е променен.

По настояване на
граждани по улица
„Григор Божков” са
монтирани изкуствени
неравности за намаля-
ване на скоростта на
автомобилите, обясни
Костадин Димитров.

От началото на тази
година това е четвърта-
та обновена улица в
район „Тракия”.
Изцяло реконструира-
ни бяха  улиците пред
блокове 71 и 73 и пред
училище „Димитър
Матевски“.

Обновяват спортните 
площадки в „Тракия“

Районният кмет Никалай Чунчуков откри
учебната година в „Източен“ 
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За пореден път
Пловдив беше
безупречен в орга-

низирането на голямо
спортно състезание.
Очаровани от града и
организацията останаха
участниците в светов-
ното първенство по
гребане за мъже и жени.
Възхищението си изрази
и президентът на Меж-
дународната федерация
по гребане Жан-Крис-
тоф Ролан. Той беше
доста емоционален при
закриване на първен-
ството:

„Благодаря, Бълга-
рия, благодаря, Плов-
див. Организирахте
страхотно световно пър-
венство. Благодарности
и от името на ФИСА, и
от името на спортистите
и треньорите за госто-
приемството и грижите,
които положихте за тях,
за да се чувстват прек-
расно и да покажат
своите възможности в
състезанието.

Искам да поздравя
всяко звено и всеки
човек, свързан с ор-

ганизацията на това
вълнуващо световно
първенство. Благодаря
на държавата, на ми-
нистъра на спорта Кр-
сен Кралев, на община
Пловдив, на кмета на
града Иван Тотев, бла-
годаря и на председа-
теля на организацион-
ния комитет Иван По-
пов. Благодаря за свър-
шената и отличните
условия. Поздравявам
всички, полагали усилия
за организацията на това
дълго състезание. Спе-
циални благодарности и
към доброволците, без
които такова голямо
първенство не може да

се проведе.Надявам се,
че всички се забавляваха
в Пловдив и дадоха най-
доброто от себе си.
Благодаря още веднъж,
България!“ 

Жан-Кристоф Ролан
връчи почетни медали
на ФИСА за голям
принос в развитието на
гребането на министъра
на младежта и спорта
Красен Кралев, кмета на
Пловдив Иван Тотев и

председателя на орга-
низационния комитет на
световното първенство
Иван Попов.

Четири нации из-
воюваха по 3 златни
медала в Пловдив –
Италия, САЩ, Германия
и Франция. Първото
място в генералното
класиране окупираха
гребците от Апенините,
които спечелиха и най-
много сребърни отличия
– 4, и един бронзов
медал. Американците се
окичиха 3 пъти със
сребро и 4 пъти с бронз,
което им отреди и
първото място по
количество медали –10.

България пък записа
най-доброто си класи-
ране на световното
първенство по гребане в
последния ден. Ново-
сформираната двойка
скул при мъжете –
Кристиан Василев и
Борис Йотов се нареди
на 12-о място в крайното
класиране на дис-
циплината, след като
финишира на 6-ата
позиция във финал Б. 

Благодаря, Пловдив! 
Страхотно световно първенство!

Шефът на световното гребане:

„Многофункционалн
а спортна зала
„Колодрума“ отговаря
на най-високите изиск-
вания, необходими за
провеждане на между-
народни състезания по
волейбол. Ето защо ръ-
ководството на Българ-
ската федерация по
волейбол има честта да
предложи на Община
Пловдив да домакинства
турнир от волейболната
лига на нациите за
мъже“, се казва в писмо
до кмета на Пловдив
Иван Тотев, изпратено
от заместник-предсе-
дателя на Управителния
съвет на Българската
федерация по волейбол
Любомир Ганев.

Н а ц и о н а л н и т е
отбори на Иран, Сърбия
и САЩ ще вземат
участие в турнира, който
ще бъде от 28 до 30 юни
2019 година. Състеза-
нието е част от по-
следния кръг от гру-
повата фаза на волей-

болната лига на нациите
за 2019 година. „По тази
причина турнирът е
изключително важен за
класирането на отборите
за финалите на Во-
лейболната лига на
нациите през 2019 г.“, се
посочва още в
документа.

„За Пловдив е чест да
бъде град домакин на
турнир по волейбол от
такъв висок ранг, а

Община Пловдив ще
съдейства за неговото
провеждане. Разбира се
това е още едно до-
казателство, че много-
функционална спортна
зала „Колодрума“ е една
от най-добрите зали в
страната, тъй като в нея
може да се организира
подобно авторитетно
мероприятие и да
посрещне както отбори
по волейбол на световно

ниво, така и техните
фенове“, коментира
Иван Тотев.

За последните три
години, откакто е
завършена, в зала „Коло-
друма“ се проведоха
редица спортни съ-
бития, сред които – 19-
то Световно първенство
по таекуондо Между-
народната федерация,
престижен баскетболен
мач на звездите, де-

монстративен мач  по
снукър: Рони О’Съливан
(петкратен световен
шампион) срещу Марк
Селби (№ 1 в света),
държавен лично-отбо-
рен шампионат по
колоездене, европейско
първенство по волейбол
за младежи под 20г.,
Шампионска лига
волейбол за жени (1-ви
и 2-ри кръг), КУПА
CEV (16-ина финал):

Марица – Унет Ямамай
(Италия), купа България
мъже (баскетбол),
балканска купа  (ко-
лоездене ), купа
„Пловдив“ (волейбол),
Суперкупа (България),
световно по борба,
Шампионска лига CEV
( в о л е й б о л ) ,
Шампионска лига CEV
(волейбол), баскетбол
(Балканска лига ),
Шампионска лига CEV
(волейбол) –  ВК „
Марица“ – „Хемик“,
Полша, баскетбол -
Академик Бултекс 99“ –
Башкими, Косово,
Taekwondo Multi Open
Games, балканиада по
колоездене, шампионат
юноши старша възраст
(колоездене).

Дълъг е и списъкът
на културните събития,
провели се в много-
функционална спортна
зала „Колодрума“, съ-
брали многобройна пуб-
лика от Пловдив и
страната.

Голям волейбол в „Колодрума“

Президентът на Международната
федерация по гребане Жан-Кристоф
Ролан връчва почетни плакети при

закриването на световното първенство

Гребци от 62 държави взеха участие 
на световното в Пловдив
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-`Г-жо Христева,
накъде върви световната
фехтовка?

- В правилната посока.
Това означава, че всяка
минута следим новостите
в спорта, защото всяко
закъснение води до
сериозни последици. А в
нашия спорт модерните
технологии са водещи. И
при комуникацията между
състезатели и съдии, и при
усъвършенстване на еки-
пировките и оръжията.
Имам много добър екип,
който не изпуска нищо
съществено в спорта.

- А в България?
- Нямаме право на

отстъпление. Мисля, че
резултатите показват, че
пътят, който сме избрали, е
правилен. Когато станах

президент на фехтовката, в
България имаше регистри-
рани официално 250
състезателки и състезате-
ли. Сега те вече са над
1500. Преди години се рад-
вахме, когато наши фехто-
вачи са сред 64-те в света.
Сега вече се мръщим,
когато сме сред 32-ата.
Разбира се, изключвам
отделни имена.  Ето кратка
справка в последните
няколко години. Йоана
Иванова е двукратна евро-
пейска вицешампионка за
кадети. Любослав Бурчев е
5-и в света. Имаме 5-о
място в отборното на све-
товното за кадети. На
олимпиадата в Рио Панчо
Пасков елиминира олим-
пийския и световен шам-
пион руснака Александър

Якименко и зае 16-о място.
Няма да крия, че тогава
полудях от щастие.

- Какво е положение-
то в Пловдив?

- Както винаги, тук се
работи добре. И двата
клуба - "Тракия" и
"Пловдив БГ", вършат
професионално задълже-
нията си. Това се дължи на

треньорите Мария
Стоянов и Вальо Попов,
както и на Тодор Тонев.
Хубавото е, че и в двата
клуба има много талантли-
ви деца и юноши.Така
например Галин Генов
стана 5-и на европейското,
като по пътя си към призо-
вото място трябваше да
срещне друг пловдивча-

нин - Данаил Трайков. Не
може да не направи впе-
чатление, че успехите ни
са сред младите, което
означава, че работим пра-
вилно и в перспектива
както в Пловдив, така и в
страната. Тук искам да
кажа нещо много важно и
хубаво за пловдивската
фехтовка -  Васил

Миленчев беше за 3-ти път
обявен за най-добър съдия
в света.

- Не може да не прави
впечатление, че Пловдив
е много чест домакин на
състезания от най-висо-
ко ниво.

- Точно така. И с пълно
основание. Защото в моя
град се предлагат най-доб-
рите условия за провежда-
не на големи турнири.
Веднъж в София се наме-
риха няколко големи "спе-
циалисти", които попитаха
защо големите състезания
са само под тепетата.
Отговорих им съвсем про-
стичко:"Ами защото дори
зала "Арена Армеец" в
София не отговаря на
изискванията за големи
турнири. Докато панаирът
сякаш е построен да се
провеждат състезания по
фехтовка. И нещо
изключително важно -
всеки, който е дошъл в
Пловдив, се влюбва в
нашия велик град!А това,
което прави Община
Пловдив за спорта, го няма
никъде по света.

септември 2018 г.

Величка Христева : 

Който е дошъл дори веднъж в Пловдив,
се влюбва завинаги в този велик град!

Милиардерът Алишер
Усманов е президент на
Световната федерация по
фехтовка (FIE).
Богаташът не е чужд на
този спорт. Той е бил фех-
товач от класа, като е
обличал националния
екип на Русия. Много
добре е известен и в анг-
лийския футбол. Усманов
е сред акционерите на
"Арсенал". Шефът на све-
товната централа по фех-
товка помага развитието
на този спорт с лични
средства, нещо, което
много малко президенти
правят, коментира
Величка Христева. Всяка
година  привежда по 10
000 долара на 100 федера-
ции, като ги подбира в
зависимост от техните
потребности. Тези пари се
дават целево и са за купу-
ване на екипировки и оръ-
жия. Освен това подпома-
га ветерани в този спорт,

които са изпаднали във
ф и н а н с о в о
затруднение.Наскоро
имах разговор с г-н
Усманов за изграждането
в Пловдив на европейски
център за развитие на
фехтовката в Югоизточна

Европа. Той прие идеята
много ентусиазирано,
защото тук ще се провеж-
дат лагери и обучение на
млади фехтовачи. Сега
отново имам среща с
него, допълни Величка
Христева.

Погрешно е мнение-
то, че фехтовката е опа-
сен спорт, категорична е
Величка Христева.
Новостите така са
навлезли във фехтовката,
че е невъзможно някой
да пострада по време на
тренировки и състеза-

нията. Екипировката
така е направена, че дори
умишлено да искаш да
нараниш някого, няма
как да се случи. Вярно е,
че преди години имаше
един много неприятен
инцидент, при който
пострада окото на състе-

зател. Но това не е стана-
ло след пробив в маска-
та, а е просто нещастно
стечение на обстоятел-
ствата. Оръжието се
плъзва под гушата на
състезателя, минава край
бузата му и наранява
окото. Ако екипировката
е била поставена правил-
но и според правилата,
нищо лошо не можело да
се случи.Затова преди
всяка тренировка и
състезание се извършва
строг контрол на оръ-
жието и екипировката.

Няма да крия, че
добрата екипировка е
скъпичка. Цялостното
оборудване излиза над
1000 евро. Така напри-
мер добрата шпага стру-
ва около 150 евро, но
шпагите за тренировка
са средно по 50 лева.
Подобни са цените и
при другите оръжия -
сабята е 120 евро, а
рапирата - около 100
евро. Оръжията за тре-
нировки също са на по-
скромни цени.Както се
вижда, по-голямата част
от парите отиват за еки-
пировка. 

Нашият спорт не е 
опасен за състезателите

Величка Христева 
с Меча на честта

Пловдив предлага отлични
условия за провеждане на
турнири от най-висок ранг

Пловдивчанката Величка Христева е сред най-
успешните президенти на българските федера-
ции. Избрана е за шеф на федерацията по фех-
товка  през далечната 2002 година. Преди това е
била професионална състезателка и треньорка.
Прави сериозен пробив в международната феде-
рация. В момента е 3-ти мандат член на изпълко-
ма на FIE.През 2016 година по време на европей-
ското първенство в Пловдив лично генералният
секретар на Конфедерацията  по фехтовка Макс
Гойтер връчи на Величка Христева "Меч на чест-
та" за перфектната организация на шампионата.

Най-богатият човек в Русия
управлява световната фехтовка


