
В навечерието на 6
септември – Денят на
Съединението и Праз-
ник на Пловдив, ОП
„Чистота“ монтира 300
нови знамена по вход-
но-изходните артерии
на града 

Разпределени са по
равно – 150 национал-
ни трибагреници и 150
флага на Пловдив. По

традиция знамената се
сменят два пъти
годишно – за нацио-
налния празник 3 март
и Деня на Съедине-
нието 6 септември.

Започна монтажът и
на новите големи три-
кольори с размери
7,5/4,5 метра върху 15-
метровите пилони на
входовете на Пловдив.  

Пловдив с нови знамена за Деня на Съединението

Пловдив посреща 
11 европейски президенти

Здравейте!
В последните  месеци всеки

ден  Пловдив се преобразява  -
качествена промяна в инфраструкту-
рата на града. Основни булеварди ще
имат нов вид и  надявям се усилията ни
да бъдат от полза на вас – гражданите на Пловдив.

Да, наясно съм, че в момента търпите диском-
форт – задръствания, обиколни маршрути. Но още
малко търпение  и ще остане само  удовлетворе-
нието, че всички заедно сме променили града си.

Дълго отлаганите ремонти трябва да се слу-
чат. Искаме за две години за свършим работа за
четири. За да можем през следващите две – 2018,
2019, да говорим за култура и да приветстваме
като горди пловдивчани Културната столица на
Европа. Ние можем и ще бъдем успешна културна
столица на Европа.

В тази връзка искам да подчертая усилията,
които полагаме в опазването и разкриването
на културно-историческото си наследство.

Ето, дойде ред и на Небет тепе. Още преди две
години заявихме, че е дошло време общината
сериозно и по нов начин да погледне но този хълм и
да осъзнаем всички заедно какво представлява той
за Пловдив. Започнаха новите археологически про-
учвания  на хълма, които трябва да изяснят какво
има там и какво да се прави. Разбира се, след широ-
ко обществено обсъждане.

Голямата базилика все повече ще разкрива обая-
нието си и през 2019 ще бъде една от емблемите
на града. Обновяваме Етнографския музей, който
догодина става на 100 години.

Вярвам, че заедно ще бъдем горда  Европейска
столица на културата! 

Инж. Иван Тотев, кмет на Пловдив

Пловдив търпи 
драматича 
промяна, 
на почит 
е културното
наседство 

Още четири
градини стават
по-топли 
и уютни 
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П
ловдив усилено се
подготвя за дома-
кинството на 12-та

неформална среща на
държавните глави на дър-
жавите членки на Евро-
пейския съюз от групата
„Арайолуш“.

По покана на прези-
дента Росен Плевнелиев
на 14-и и 15-и септември
на посещение в България
ще бъдат президентите на
Естония, Италия, Латвия,
Малта, Полша, Португа-
лия, Словения, Унгария,
Федерална република
Германия и Финландия. 

Форумът ще бъде от-
крит в Етнографския му-
зей в Стария Пловдив,
където домакинът Росен
Плевнелиев ще посрещне

своите гости в неповтори-
мата атмосфера на
възрожденската къща.
След работните сесии,
заедно с кмета Иван
Тотев, той  ще покаже на
държавните глави част от
забележителностите на
древния, вечен и красив
Пловдив.

Групата „Арайолуш“ е
учредена  през 2003 годи-
на в Португалия, а реше-
нието за българското
домакинство е взето
миналата година на 11-
тата среща в германския
град Ерфурт. Страната ни
е един от най-новите чле-
нове, като за първи път бе
поканена да се присъеди-
ни към  този формат през
2013 г. 

Само на 10, 
но със злато 
от световна
олимпиада

2

3

Ще
направим
район
„Южен“ №1  
в Пловдив

Строителството на най-новата детска градина в Пловдив е на финала. ЦДГ „Чайка“  ще приеме 200 деца в осем групи. 

Това е най-модерната  сграда на детска градина, строена в града.                                                                                        Още за градината на стр. 4

Борислав Инчев:
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Президентът Росен Плевнелиев и кметът Иван Тотев ще

покажат на гостите обаянието на Пловдив



„С днешната стъпка
надграждаме и по-
твърждаваме всички
наши усилия за раз-
витие на регион Плов-
див. Резултатът от тях е
повече работни места,
производствени пред-
приятия в различни
направления и сектори
на бизнеса. Нашата цел
е да направим така, че
регионът на Пловдив да
бъде атрактивен, да
докажем на инвести-
торите, че тук има по-
тенциал, има условия,
има хора, които могат
да работят в тези про-
изводства“, каза кметът
на Пловдив Иван Тотев
при първата копка на
нов завод на „Интрама“.

Най-новото високо-
технологично пред-
приятие ще бъде за про-
изводство и печат на
гъвкави опаковки, като
инвестицията е на стой-
ност 20 милиона лева.
Предвижда се да има

производствени, логис-
тични, складови и
административни поме-
щения.  Ще бъдат оси-
гурени и около 110 ра-
ботни места.

Собствениците на
„Интрама“ вкопаха по-
слание за бъдещите по-
коления:“Новото пред-
приятие в Пловдив е
плод на дългогодишна
работа и успешно прео-
долени трудности. То
ще е мост между наше-
то и това на идните
поколения за по-добро
бъдеще. Построеното
ще бъде пристан за ам-
бициозните хора, които
избират да се реали-
зират професионално в
България. Ние вярваме,
че в нашата страна най-
доброто предстои. Това
предприятие ще бъде
нашия основен принос,
че се откриват нови
работни места, че ще се
изградят нови проекти с
модерни мощности“.

Нов завод край Пловдив

ПРОEКТИ 2

М л а д е ж к и я т
център в Пловдив
стана инициатор
за учредяването на
Национална мре-
жа на младежките
центрове  по про-
грама  „Деца и
младежи в риск“.
Това стана на сре-
ща в Пловдив с ръ-
ководните екипи
от центровете на
градовете Плов-
див,  Добрич, Вра-
ца и Стара Загора,
младежки работ-
ници и ромски
медиатори.

Приоритет на
срещата бе създа-

ване на национална
мрежа между мла-

дежките центрове
като механизъм за

ефективно сътруд-
ничество, обмен на

знания, умения, опит
и добри практики.

Младежкият център в национална мрежа

О
бщина Пловдив
реализира проект
за подобряване на

енергийната ефектив-
ност в четири детски
заведения – ЦДГ „Чучу-
лига“, ЦДГ „Ми-

рослава“, ОДЗ „Бура-
тино“ и 

ЦДГ „Таня Са-
вичева“. Парите за него
-  495 305.99 лева, са
изцяло безвъзмездна
помощ по програмата

BG04 „Енергийна ефек-
тивност и възобновяема
енергия“. 

В детските заведе-
ния се предвижда ця-
лостна подмяна на вът-
решната отоплителна

инсталация, изграждане
на слънчево-колекторни
инсталации, които ще
осигурят топлинен кон-
форт в сградите и ще
намалят разхода на
енергия.

Още четири градини
стават по-топли и уютни 

август 2016 г.

Вече са отворени
офертите за саниране
на 51 блока в Пловдив.
Стойността на ремон-
тите е различна, защото
някои от блоковете имат
нужда от различни
ремонти в зависимост
от направените обслед-
вания, а някои имат
нужда и от конструк-
тивни промени.Очаква
се работата по тях да
започне още тази есен.

В същото  време

активно се подават
заявки за нови блокове
и процесът непрекъс-
нато се активизира.
Броят на сключените
договори за догодина
също се очаква да е
около 50. След реалния
старт на строителните
дейности  се очаква да
има още по-голямо ак-
тивизиране на желае-
щите за саниране и
градът да придобие
един по-различен вид.

51 блока първи 
за саниране 

Новият китайски
посланик у нас Джан
Хайджоу е впечатлен от
културата на Пловдив.

Той е бил в града преди
20 години като турист,
но пристигна  на пър-
вото си официално по-

сещение.
„Пловдив обръща го-

лямо внимание на бъл-
гаро-китайските отно-

шения. През последните
години работим усилено
за развитието на дву-
странните връзки. Не
случайно центърът на
Българо-китайската асо-
циация за бизнес-раз-
витие се намира тук”
подчерта зам.-кметът
Розалин Петков.

„Градът ви е много
красив и известен. Впе-
чатлен съм от вашата
култура”, каза Хайджоу.
Когато се е подготвял за
този мандат, му е напра-
вило впечатление колко
активен е Пловдив в
двустранните отноше-
ния. „Регионалното съ-
трудничество е много
важно и е основа за
доброто междудържав-
но сътрудничество. На-
дявам се с ваша под-
крепа тези контакти да
продължат”, каза  Хай-
джоу и допълни, че Ки-
тай гледа към Пловдив и
към Тракия икономи-
ческа зона.

Китайският посланик: Красив град! 

По улиците на
Пловдив новите авто-
буси стават все повече в
последните месеци, кое-
то значително подобрява
качеството на градския
транспорт. Прeвозвачите
извършиха значително
обновяване на парка си. 

Автобусите по линии
№№ 16 и 44, обслуж-
вани от фирма „Мери-
транс – 2002” ЕООД, са
изцяло подменени с
чисто нови. Нови авто-
буси се движат и по
линия № 66, възложена
на „Хеброс бус” ООД, и
по линия № 99 на
„Автотранс – 2000”
ООД. Очаква се в рам-
ките на следващия
месец изцяло нови авто-
буси да се движат и по
автобусна линия № 6.
По линиите обслужвани
от „Автобусни превози
Пловдив” ЕООД са
включени 5  автобуси с
регистрация през през
тази година.

Модерни автобуси по улиците
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К
ак може да си на
10 и най-любимо-
то ти занимание е

да решаваш задачи?
Отговор на този въпрос
дават златните медали-
сти от Световната олим-
пиада по математика в
Сингапур Демира Неде-
ва и Петър Узунов.
Бъдещите четвъртоклас-
ници се върнаха с най-
високите отличия от
азиатското състезание, в
което участваха 760 уче-
ници от 2 до 7 клас от 15
държави. Демира е с
трети най-добър резул-
тат, а веднага след нея се
нарежда Петър във
възрастовата група на
10-годишните. Двамата

бяха част от национал-
ния отбор на България.

Демира е ученичка в
ОУ „Захари Стоянов“, а
Петър – в СОУ „Чер-
норизец Храбър”. Два-
мата грабнаха два от
общо седемте златни
медала, които спечелиха
българските участници
в престижната надпре-
вара. Участието на плов-
дивските деца стана въз-
можно благодарение на
финансовата подкрепа
на Община Пловдив,
която отпусна по 2000
лева за самолетните би-
лети.

„Когато бях в 1 клас,
летях със самолет до
Лондон и оттогава имам

една мечта – да стана
пилот. Баща ми каза
обаче, че за да сбъдна
желанието си, трябва да
имам сериозни знания
по математика. И аз
заобичах задачите”, раз-
казва Демира. 

„Конкуренцията бе-
ше убийствена. Виет-
намците бяха много
добри и заеха челни
места във всички възра-
стови групи. Отборното
продължи цели три часа,
като във всеки тим имаше
участници от различни
държави. Във втория етап
трябваше да нареждаме
пъзели и да решаваме
логически задачи”, пояс-
нява Петър.

„Самото класиране е
голямо признание. Злат-
ните медали ви правят
шампиони, което ви
превръща в един добър
пример за останалите
деца. Благодаря, че
представихте така добре
Пловдив и България“,
каза  заместник-кметът
Стефан Стоянов, който
посрещна  златните ме-
далисти в общината. Той
подари на Демира и
Петър плакет с Антич-
ния театър с пожелание-
то където и да ходят да
носят Пловдив в сърцата
си, както и книгата
„1000 причини да се гор-
деем, че сме българи“.

Да учиш в най-ста-
рия университет във
Великобритания, който
неизменно заема първо
или второ място в
последните няколко
десетилетия на Остро-
ва и е сред най-пре-
стижните учебни заве-
дения в света, е мечта
на мнозина. Щастието
обаче се усмихна на
12-класника от Мате-
матическата гимназия
Мирослав Маринов,
който успя да пребори
огромната конкурен-
ция и да получи без-
условна оферта от
Оксфорд.

„ П ъ р в о н а ч а л н о
имаше пресявка в
Британския културен
институт у нас, но там
резултати не се обявя-
ват. Или получаваш
покана за интервю на
място в университета,
или не. За щастие аз се
оказах сред класирани-
те. Интервюто беше
всъщност решаване на
задачи. При мен бяха
от областта на елемен-
тарната алгебра и ком-
бинаториката“, обясня-

ва Мирослав.
Отличникът от

ОМГ  получава оферта
от Оксфорд през януа-
ри. От университета
му поставят изискване
за среден успех от дип-
ломата 5.75  и 5.90 от
матурата по математи-
ка. Мирослав надмина-
ва изискванята и изкар-
ва 5.92 диплома и пълна
шестица на зрелостния
изпит. Той е единстве-
ният пловдивчанин от

випуск’97, който зами-
нава да учи в престиж-
ния университет. 

През 2014 година
Мирослав Маринов
стана шампион на
Азиатската международ-
на матемaтическа олим-
пиада, която се проведе в
град Чен-ду в Китай.
Там той бе обявен за
математическа звезда на
Азия. Миналото лято взе
участие в едно от най-
големите и най-престиж-
ни състезания в света,
организирано от Маса-
чузетския технологичен
институт в САЩ.

Пловдивчанинът се
състезава, както инди-
видуално, така и отбор-
но с Варненската мате-
матическа гимназия в
надпреварата, на която
си дават среща най-
големите умове по
математика от цялото
земно кълбо. Завоева-
нията му от тази година
са бронзови медали от
Сочи – отборно, и от
Санк Петербург. Той е
един от обучителите и
автори на задачи в
„Ученическа академия
21 век“.

Да учиш в Оксфорд – мечтата 
се усмихна на Мирослав

Зрелостникът от
Математическата гим-
назия Кристиян Геор-
гиев завоюва злато от
олимпиадата по матема-
тическа лингвистика в
Индия. Олимпийският
ни отбор се върна с пет

медала от надпреварата
в Майсур. 

Кристиян е сред най-
изявените зрелостници
на Математическата
гим назия. Той предста-
ви България на най-
голямото предунивер-

ситетско състезание по
науки и инжерство в
света тази година във
Финикс, САЩ. Него-
вият проект за Intel
ISEF 2016 бе „Върху
големината на множе-
ства от прави в Fn,
изпълняващи аксиомата
на Волф“. Проектът на
Кристиан касае
популярната област
около множествата на
Какея, чиито приложе-
ния в хармоничния ана-
лиз тепърва ще се изяс-
няват.

Математическият ге-
ний е участвал и в лят-
ната изследователска
школа на Ученическия
институт по математика
и информатика, във
фестивала на младите
математици. Носител е
на куп престижни отли-
чия от световни и
национални състезания.

С две национални дип-
ломи се гордее Пловдив
от тазгодишния випуск
зрелостници. Пълните от-
личници Божидара Киря-
кова от ЕГ „Иван Вазов“ и
Янко Щилянов от ЕГ
„Пловдив” получиха по-
четния документ на цере-
мония в Регионалното
управление по образова-
ние. Дипломите се при-
съждат за постигнат общ
успех 6.00 и призови
места на национални или
международни олимпиа-
ди, състезания и конкурси.

„Това е признание за
четиригодишен труд. Вре-

мето мина толкова бързо,
защото беше наситено със
събития. Три поредни
години стигах до нацио-
нално ниво в олимпиадата
по испански език.
Участвала съм и на състе-
зания по руски. Нито един
друг предмет обаче не е
изоставал и крачка назад.
Имах щастието с мен да
работят такива добри учи-
тели, които да ме стиму-
лират самата аз да изиск-
вам максимума от себе си.
Тази диплома е резултат
от тези усилия”, признава
Божидара. Тя е лауреат на
националната олимпиада

по испански, има призови
места от чуждоезикови
състезания, участвала е в
научни лагери, а миналата
година печели и стипен-
дия от БАН.

За разлика от доста
зрелостници отличници
от елитните гимназии,
Божидара избрала не
задграничен университет,
а Великотърновския, къ-
дето ще учи приложна
лингвистика с испански и
немски.

Янко Щилянов е приет
право в Кеймбриджкия
университет. Избрал да
учи именно във Вели-

кобритания, защото гим-
назията му дала солидно
обучение на английски
език. За последните три
години защитава името на
училището в редица
олимпиади по български
и английски език, като в
няколко от тях печели
втори места на национал-
ните кръгове, а тази годи-
на става лауреат. Той е
единственият пловдивча-
нин, който ще учи в едно
от най-престижните вис-
ши училища в света и вто-
рия най-стар университет
на Острова.

Две национални дипломи за Пловдив, едната отива в Кеймбридж

Математически гений удари 
конкуренцията в Индия

Само на 10, но със
злато от световна
олимпиада

Зам.-кметът Стефан Стоянов награди златните медалисти с плакети  и книги 

Петър и Демира

Божидара Кирякова Янко Щилянов 

Кристиян на за Intel
ISEF 2016 в САЩ

Мирослав Маринов 
е единственият 
пловдивчанин от випуск
97, който 
ще учи в Оксфорд



П
рез 2016 година
Пловдив претърпява
драматична промяна в

някои направления в
обществения живот. Като
реконструкцията на улична-
та мрежа, която беше доста
отлагана във времето.
Отлагана е, защото тази дей-
ност е доста скъпа, а и отне-
ма много време. 

Сега основни пътни арте-
рии са затворени, но в след-
ващите седмици ще започне
тяхното поетапно отваряне.
Постепенно градът ще се
върне в своя нормален ритъм

на живот. 
Системата за управление

на градския транспорт и
системата за електронно так-
суване са функционални. В
ход е сертифициране от
Българския институт по мет-
рология и Националната
агенция по приходите, за да
започне и продажбата на
електронни билети.

Това е качествена промя-
на в града. Надявам се уси-
лията ни да бъдат от полза за
Пловдив и пловдивчани да
оценят работата, която  вър-
ши общинската администра-

ция. 
Всичко ще отшуми и ще

дойде време когато никой
няма да си помня, че еди кой
си булевард бил затворен и
че таблото на спирката за
известно време не e давало
пълна информация на граж-
даните. Ще остане удовле-
творението, че всички заед-
но сме променили града си.

За нас е важно през 2016
и 2017 година да се фокуси-
раме в инфраструктурата, а
през през 2018, 2019 година
да говорим повече за култура
и културни събития.
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Строителството на
най-новата детска гра-
дина в Пловдив  -
„Чайка“,  е на финалната
права. Очаква се към
края на октомври  заве-
дението да се напълни с
200 деца, разделени в
осем групи. Това е бли-
зо шест месеца по-рано
от обявения пусков
срок. „Чайка“ ще поеме
децата от подблоковите
градини и ясла „Весе-
лушко“  

Инвестицията, която
направи община Плов-
див, е 3,8 милиона лева
с оборудването. Моде-
рната кръгла форма на
сградата е свързана с
изискването от страна
на общината да бъде
запазена зеленината и
дърветата в двора,
които са част от парк
„Чайка“ Новата детска
градина ще е една от

най-зелените в града.
Всяка от 8-те детски

групи е с отделна детска
площадка с модерни
уреди. 

Градината има плу-
вен басейн и физкулту-
рен салон.

Новата „Чайка“ изця-
ло замества компроме-
тираната бивша детска
градина на същото
място, за която от по-
жарната бяха издали
забрана за ползване на
втория етаж.

Голямата базилика ще бъде
една от емблемите на града за
2019 година. Според експертите,
към края на 6-ти век земетресение
е унищожило Голямата базилика.
Сега археолозите разкриват нов
ансамбъл от сгради, архитектурни
елементи и други находки. От
обекта произхождат голямо коли-
чество фрагменти от разнообразна
като хронологичен диапазон (ІV –
ХV век) трапезна, кухненска и
амбалажна керамика, ранновизан-
тийски и средновековни монети,
както и оловен печат на стратег с
името Вардас, с изображение на св.
Никола на лицевата страна.

Средновековният град почти
изцяло е покривал територията на
древния град, който никак не е бил
малък. По време на кръстоносния
поход над 100-хилядната армия на
Фридрих Барбароса е била настане-
на в града и населението е могло да
я поеме, което говори за един много
голям град..

Археологическото проучване на
Епископската базилика започна в
средата на месец юни тази година .
Първоначално бе разкрит сектор от

около 200 квадратни метра, ситуи-
ран северно от проучванията, извър-
шени през 80-те години на ХХ век. В
резултат на проведените разкопки на
посочения терен се разкриха архи-
тектурни елементи – мраморни
колони, капители (йонийски и кем-
пферови), както и бази, даващи въз-
можност да се възстанови целият
архитектурен ордер, оформящ инте-
риора на сградата. За нейната пред-
ставителност  свидетелстват и други
от-крити архитектурни елементи,
принадлежали на водни съоръжения
(фонтан, чешми и др.)

Към момента разкритото ходово
ниво е оформено от гнайсови и мра-
морни плочи. Вероятно този сектор
от сградата представлява открито
пространство. През  целия терен е
прокаран зидан тухлен отводните-
лен канал, свързан с водните съоръ-
жения.

Констатиран е по-ранен строите-
лен период, в който тези помещения
са принадлежали на друга сграда,
чиито функции предстои да бъдат
изяснени. При строежа на базили-
ката те са били приобщени към нея
и покрити с мозаечен под.

Голямата базилика ще 
е емблемата за 2019 година

Думата 

на кмета:
Пловдив търпи драматична  промяна, 

Вижда се краят на ремонта на „В. Априлов“

Пловдив с ново бижу – 
детска градина „Чайка“
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Финансовата библия
„Файненшъл Таймс“ пуб-
ликува в електронното си
издание материал за
Пловдив, в който се акцен-
тира на бързия икономи-
чески подем на града след
с дълъг застой:

Вечерта в Пловдив е
лятна и гореща, а децата се
пръскат шумно във фонта-
ните на обновения градски
парк. Млади специалисти
се събират в Hackafe, ИТ
център за обучение, нами-
ращ се в центъра на града.

Вторият град в Бълга-
рия с население около 350
000 души и богата култур-
на история се радва на дъл-
гоочаквано възраждане.  

Местният икономист
Георги Стоев изчислява, че
чуждестранни и местни
инвеститори са налели във
фирми край Пловдив около
4 милиарда евро от 2011 г.
насам след дълъг период
на икономически застой.

Български анализатори
твърдят, че тази положи-
телна промяна се дължи на
няколко напористи местни
бизнесмени. Според тях
имиджът на страна от
„Дивия Изток“, както
някои наричат Балканите, е
избледнял след влизането
на България в Европейския
съюз. Това от своя страна
насърчава инвеститори да
проучат и работят в бедни-
те краища на страната. 

Безработицата в града е
само 4,9 %, която е рязко
по-нисък процент от безра-
ботицата в национален
мащаб – 8,1 %. Това допри-
нася развитието на сектори
като логистиката, автомо-
билната индустрия и ИТ
сектора, които обслужват
международния пазар.

Развитието на града
под тепетата е още по-впе-

чатляващо, ако го сравня-
ваме с положението на
гръцките съседи. 

Въпреки че гръцките
инвеститори изтеглиха от
българските банки своите
спестявания и недвижимо
имущество, напоследък
все повече гръцки търгов-
ци местят бизнеса си у нас,
за да се възползват от
данъчната ставка, която е
най-ниската в Европа.

„Ние отхвърляхме Плов-

див като нискотехнологи-
чен производствен център
с немного надеждно мо-
дернизиране“, разказва
бивш мениджър на гръцка
агенция за недвижими
имоти, настоящ консултант
в София. „Оказа се обаче,
че нещата са доста по-раз-
лични“, допълва той.

„Катализатор за разви-
тието не е само влизането
на България в Европейския
съюз, а и новият подход на

местната власт“, коменти-
ра зам.-кметът Стефан
Стоянов. Девет общини в
региона се отказаха да при-
вличат чужди инвеститори
и разчитат на партньорство
с местни бизнесмени,
офертирайки ги с произ-
водствено-складова база в
общо 6 индустриални зони.
Една от тях е „Тракия ико-
номическа зона“.

Пламен Панчев, съосно-
вател на „Сиенит Хол-
дингс“, местна строителна
фирма, е първият, придо-
бил се със значителни
договори на излезли от
употреба земеделски земи
около града и създава
място за подпомагане на
потенциални инвеститори.

„Когато започнахме,
индустрията се разпадаше.
Всички млади емигрираха,
за да си намерят по-добра
работа. Но аз и моят пар-
тньор бяхме убедени, че
Пловдив има бъдеще“, раз-
казва той от офиса на ком-
панията, намираща се в
индустриалната зона на
Раковски. 

„Привлякохме някои
водещи европейски фирми,
по-конкретно от Цент-
рална Европа“, се похвали
Панчев, имайки предвид
„ABB“, швейцарска инже-
нерна група, „Кауфланд“ и
логистичната група „DB

Schenker“. „Има изобилие
от таланти тук, имате дос-
тъп до квалифицирани
инженери, контрол на
качеството на експертизата
и добри специалисти по
логистика.“, разказва Томи
Вер Елст, генерален мени-
джър за България на аме-
риканска компания, която
произвежда високотемпе-
ратурни сензори за евро-
пейската автомобилна про-
мишленост.“Пазарът на
труда обаче става все по-
конкурентен“, допълва още
той. 

Европейските фондове
помогнаха за запазването
на автентичността на еле-
гантния пловдивски цен-
тър, разположен около
Римския стадион. Музеи и
художествени галерии бяха
обновени. През 2019 г. гра-
дът ще постигне дългос-
рочната си амбиция, пре-
връщайки се в Европейска
столица на културата. 

Въпреки това Павел
Езекиев, партньор във
фонд за рисков капитал,
предупреждава, че конку-
ренцията за привличане на
високотехнологични ин-
веститори нараства в цяла
Югоизточна Европа. В
България други регионални
центрове като морската
столица Варна и старо-
престолният Велико Тър-
ново са се устремили към
успеха на Пловдив.

„Местната власт заслу-
жава признание за своя аг-
ресивен подход, не е лесна
задача да се привлекат
качествени инвеститори“,
обяснява той.

на почит е културното наследство
През тази и следващата

година ще има неудобства
заради затрудненото дви-
жение по основните буле-
варди на града, но това е,
защото искаме да сършим
четиригодишна работа за
две години. За да можем да
си оставим и сила, и енергия
да реализираме проекта
Културна столица на
Европа.

През тази година продъл-
жаваме и с този тренд – да
привличаме инвеститори в
Пловдив. Заводът на
„Интрама“ е последното
доказателство за това –  бъл-
гарска инвестиция, която
осигурява работни места и
ползва подготвен кадрови
потенциал.

Не е толкова голямо, че
да се говори за него и остава
малко встрани от обществе-
ния интерес, но е изключи-
телно важно. Стартирахме
образователен проект, което
няма аналог в България.
Привличаме за студенти в
Пловдивския университет
деца от нашата диаспора в
Украйна. Ще подготвим IT
специалисти и инженери,
които ще останат в нашия
град. Затова този проект е
по-важен от инфраструкту-
рата.  

И когато говорим за 2019
година Пловдив със сигур-
ност може да се гордее, че е
градът, който полага най-
големи усилия за опазване
на културно-историческото
си наследство. Това не са
голи приказки, а думи, които
са подкрепени с бюджета на
Община Пловдив и с парите,

които отделяме всяка година
за подкрепа, развитие, опаз-
ване, реставриране на своето
културно-историческо на-
следство. Общината  заделя
милиони левове на година.

Само разкриването на
Епископската базилика в
пълния й блясък ще струва
на общината над 5 милиона

лева, като целият проект е
зад повече от 10 милиона.
За  Стария град годишно се
отделят стотици хиляди
левове. За реставрацията
на централната фасада на
Етнографския музей са
отпуснати над 130 000
лева,  като миналата годи-
на за покрива на тази

къща са дадени 160 000
лева. 

Над 1 милион лева от
общинския бюджет е вло-
жен за реставрацията на
една от емблематичните
къщи в Стария град –
„Клианти“, 2 милиона лева
са инвестирани в
Природонаучния музей –

една от най-старите общин-
ски сгради в България
изобщо.

Да, ние заслужаваме да
бъдем културна столица.
Да, ние имаме капацитет да
бъдем културна столица.
Да, ние знаем, ние можем и
ние ще бъдем една успешна
културна столица.

Един град, който 
преобръща съдбата си!

„Файненшъл Таймс“: 



РАЙОНИ 6август 2016 г.

Парк „Лаута" се
сдоби с ново детско
съоръжение – „Къщата
на баба Яга". Проектът
се финансира от „Пред-
приятие за управление
дейностите по опазване
на околната среда в
национална кампания
„За чиста околна среда
– 2016 ".

Къщичката се нами-
ра в близост до главната
алея в парка и още с
монтирането се пре-
върна в предпочитано
място за игра и снимки
за посетителите.

„Това е поредната

атракция, с която
„Лаута" става още по-
привлекателно място за
малки и големи, а с реа-
лизирането на проекта
най-малките гости в
парка могат да попаднат
във вълшебния свят на
приказките“, коментира
кметът на района
Костадин Димитров.

По продължението
на ул. „Съединение" до
блокове 8 А, 9 и 10
започна изграждането
на поредните нови пар-
коместа в „Тракия".
Осигурява се удобно
паркиране върху пер-

фектна асфалтова
настилка близо до дома
за още 90 автомобила.
Димитров припомни, че
от началото на годината
вече са изградени 150
нови паркоместа, както
и 2000 кв. м тротоари.

„Дори в почивните
дни не спираме да се
консултираме с жители-
те на района.
Съобразяваме се с тех-
ните желания и по
възможност дори пра-
вим корекции в предва-
рителната ни строител-
на програма“, информи-
ра Костадин  Димитров. 

“Лаута“ с поредната атрация 
– къщичка на Баба Яга

В безплатен обще-
ствен паркинг за близо
80 автомобила ще бъде
превърнат до края на
септември голям терен
между булевардите
„Найчо Цанов“ и
„Санкт Петербург“.
Пространството от 2.2
декара е общинска соб-
ственост и по регула-
ция е предназначен за
изграждане на пътна
връзка на бул. „Санкт
Петербург“ с надлез
„Родопи“.

„На това място ще
реализираме огромен
паркинг, който ще е от
изключителна полза
както за живеещите,
така и за работещите“,
заяви кметът на

„Централен“ Георги
Стаменов.  Тук  се
намира най-големият
блок в района. 

По желание на граж-
даните в единия край
на терена се предвижда
в бъдеще да бъде
обособена кучешка
площадка. Наблизо има
парк с детска площад-
ка. С изграждането на
паркинга и обособява-
нето на мястото за
домашни любимци ще
бъде завършено облаго-
родяването на цялата
зона.

Паркинг от 350 кв.

м. ще бъде обособен и
между бул. „Васил
Априлов“ и ул. „Хрис-
то Чернопеев“. Същес-
твуващите 20 паркоме-
ста ще се разширят.

Нов паркинг за 55
автомобила се изграж-
да и в подножието на
Младежкия хълм до
Стоматологичния фа-
култет. Ще се ремонти-
ра пътната настилка,
която е от паваж, както
и изграждането на нов
тротоар. „Това е един от
подходите на Младеж-
кия хълм. За това е
важно да създадем
удобство за граждани-

те, които искат да се
разходят тук“, коменти-
ра Георги Стаменов.

Стартира мащабна
реконструкция на
улица „Шейново".
Строителните дейно-
сти включват премахва-
не на калдъръма, пос-
тавяне на бордюри и
изграждане на нова
паважна настилка, под-
мяна на стълбовете за
улично осветление.

„Ще се използва
паваж от улиците,
които трябва да бъдат
асфалтирани, а калдъ-
ръмът ще отиде за нуж-
дите на Стария град",
каза районният кмет.

Улици в квартал
„Захарна фабрика“ на
район „Северен“ бяха
изцяло обновени. 600
квадратни метра от
"Ян Хус" №3 и "Ян
Хус" №5 бяха пре-
асфалтирани, а 100
метра от тротоара под-
новен. 

След 50 години
чакане жителите на
квартала видяха „Ян
Хус“ в нова премяна.

Администрацията

на „Северен“ ремонти-
ра и тротоара на ул.
"Поп Тодор Евтимов" в
кв. "Гагарин". Пред-
вижда се пълна подмя-
на на целия източен
тротоар в участъка от
ул. "Стефан и Обрейко
Обрейкови" до ул.
"Ален Мак".

Стартира и подмяна
на тротоарната настил-
ка на ул. "Белград".
„Ремонтите, които из-
вършваме са изцяло

съобразени с желания-
та на живущите в рай-
она жители", коменти-
ра районният кмет
Ральо Ралев.

Нови 20 пейки бяха
монтирани в „Севе-
рен"на места с офор-
мени кътове за отдих,
градинки, междубло-
кови пространства, в
близост до детски пло-
щадки.

Започна изгражда-
нето на две нови дет-
ски площадки  в двора
на ДГ „Славей". О-
бщина Пловдив уча-
ства със 70 процента
от необходимите сред-
ства.

Завърши изграждане-
то на нова детска пло-
щадка и фитнес на откри-
то в район „Западен“.
Двата проекта са на обща
стойност 20 000 лева и са
финансирани от“ Пред-
приятието за управление
на дейностите по опазва-
не на околната среда“. 

С изцяло нова детска
площадка се сдобиха
жителите в района на
улица „Петър Ченков”.
Тя бе направена на
мястото на преди съще-
ствуващата такава, която
бе демонтирана. Дет-
ската площадка включва
люлка, пързалка, клатуш-
ка и занимателни игри

По другия проект бе

изграден фитнес на
открито до новия пар-
кинг на улиците „Дивна”,
„Мащерка” и „Белица”.
Поставени са общо 4
уреда – успоредка, лост,
уред за коремни преси и
степер.

„Изключително съм
щастлив, че успяхме да
осъществим тези два про-
екта. На улица „Петър
Ченков“ имаше остра
нужда от нов детски кът,
който да е съобразен със
стандартите за безопас-
ност. Фитнесът до пар-
кинга на улиците „Див-
на”, „Мащерка” и „Бе-
лица” пък е обещание,
което поех преди около
година, и вече е изпълне-

но”, заяви кметът на
район „Западен” Дими-
тър Колев. 

Продължават и ремон-
тите на улици в район
„Западен". От общинска-
та администрация пред-
приеха преасфалтиране
на част от улица „Ясна
поляна" край Гребната
база. Ремонтираният
участък е до тенис-корто-
вете и обхваща 200 квад-
ратни метра.

„Завършихме рекон-
струкциите по булевард
„Свобода" и на част от
улица „Солунска". Ще
продължим да работим
навсякъде, където има
нужда", обяви  Димитър
Колев.

Нови улици  и 
тротоари в „Северен“ 

„Западен“ с още една 
детска площадка и фитнес

В „Централен“ изграждат обществени паркинги 

На церемония в
Министерството на
образованието  район
„Източен“ получи  до-
говора си по одобрен
проект на Оперативната
програма „Наука и об-
разование за интелиген-
тен растеж".

„Източен" е  един-
ствената районна адми-
нистрация, спечелила
субсидия по схемата с
проектното предложе-
ние „Растем заедно". Тя
ще  получи 467 173 лв.
за дейност в 6 детски
градини – ДГ „Лилия",

ДГ „Наталия", ДГ „Ро-
дина", ДГ „Биляна", ДГ
„Ружа" и ДГ „Щастливо
детство.

Целевата група е от
общо 300 деца, с които
ще се работи интензив-
но в следващите 2 годи-
ни по отношение на
обучение, развиване на
творческите им способ-
ности и интеграцията
на деца от различни
етнически групи.

„Радвам се, че ус-
пяхме да направим ус-
пешно проектно пред-
ложение, което беше
оценено и подкрепено,
защото имаме добри
практики в детските
градини и ресурс, с
който да управляваме
такъв мащабен проект",
подчерта при получава-
не на договора кметът
на район „Източен"
Николай Чунчуков.

„Източен“ единствен 
с договор „Растем заедно“
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40 нови пейки бяха
монтирани на територия-
та на район „Южен". Те
са поставени според
желанията на живеещите
тук, както и на обособени-

те места за отдих.
Борислав Инчев откри

новоизградена кучешка
площадка срещу зала
„Олимпиада". Мястото е
съгласувано с гражданите

от района. 
Поставени са 7 броя

уреди за малки и големи
домашни кучета.

Започна и строител-
ството на обществен пар-
кинг  за 50 автомобила до
църквата „Света Троица“
на площ от 1350 м.кв. с
тротоар, улично осветле-
ние и система дъждопри-
емни шахти.

Нови 40 пейки и 
паркинги в квартала 

Няма спор, че най-
южният ни квартал при-
тежава много спортни
обекти, където може да се
спортува на воля. Тук е
стадион "Тодор Диев",
футболната база на

"Ботев" в Коматево, зала
" О л и м п и а д а " ,
Работническия спортен
център. „Наистина в рай-
она имаме чудесни усло-
вия за спорт. Разбира се,
трябва да се съобразяваме

с професионалните клу-
бове, но при една добра
организация мисля, че
няма да има проблеми да
провеждаме различни
състезания“, убеден е
Борислав Инчев.

Изобилие от спортни съоръжения

- Убеден ли сте, че
можете да изпълните
заканата си? 

- Ако не бях сигурен,
нямаше да говоря на висок
глас. 

- Как ще стане
това?  

- Когато администра-
цията заработи на пълни
обороти в интерес на
живеещите в района и
бизнеса. Това означава, че
всички тези хора ще
почувстват сигурност във
всяко тяхно начинание. И
тогава ще усетят, че
"Южен" е техният дом.
Разбира се, всичко това е
възможно с подкрепата на
голяма община в лицето
на кмета Иван Тотев. В
което не се съмнявам.

- Свикнаха ли

хората с новия кмет? 
- Надявам се, след като

ме търсят всекидневно.
Направил съм график, за
да не връщам онези, които
имат нужда от помощ. В
същото време съм дал да
се разбере, че не е моя
работа да решавам разни
комшийски свади. Това е
проблем на други инсти-

туции.  

- Кои са основните ви
цели през настоящия
мандат?         

- Основната част от
програмата се отнася за
инфраструктурата. Това
включва нови улици и
ремонт на всички онези,
които се нуждаят от под-

новяване. Изграждането
на паркинги също върви с
пълна пара. Така напри-
мер още през тази година
ще изградим улица "Борис
Шивачев". Засега там има
нещо като улица, но нищо
повече. Готовност имаме и
за  "Етна". Разбира се, най-
сериозните проекти са
свързани с "Коматевско

шосе" и "Модър". По
първия проект са необхо-
дими около 8 млн. лева, а
по втория - 7-9 милиона.
Това са страхотни про-
екти, защото ще отворят
"Южен" към света, а вло-
жените средства ще се
върнат много бързо.
Искам да кажа още нещо
за паркингите. Вече имаме
22 молби за платени места
на паркингите. Зачестяват
обажданията на много
хора, което показва, че
таксата от 15 лева на
месец не ги притеснява.
Ще добавя още нещо -
имаме нужда от още
велоалеи. 

- Има ли при вас неза-
конно строителство? 

- За съжаление има
хора, които си въобразя-
ват, че могат да прескочат
закона. Действаме бързо и
безкомпромисно. Спра-
вяме се. 

- Как стои въпросът с
детските градини? Има

ли свободни места? 
- Ще започна с втория

въпрос. Има проблем,
защото детските заведе-
ния в района са все още
малко.Свободни места в
Пловдив колкото щеш, но
има хора, които искат гра-
дините и яслите да са
близо жилищата им. Но
проблемът е разрешим.
Така например с новото
крило на детската градина
в Коматево ще се осигурят
места за 100 деца, същото
се отнася и при изгражда-
нето на новото крило в
детска градина "Зорница".
Но най-големи са очаква-
нията с построяването на
супер модерна детска гра-
дина на булевард
"Александър Стамболийс-
ки". Тя ще е за 200 деца.
Освен това в администра-
цията сме си поставили
сериозната задача да
построим 36 детски пло-
щадки в района на подхо-
дящите места. В момента
имаме само 10, което е
недостатъчно. 

- Какво е положение-
то с чистотата и озеле-
няването. 

- Ние сме големи къс-
метлии. Централата на
чистотата е в нашия
район, а и хората си вър-
шат съвестно работата. По
отношение на озеленява-
нето не пропускаме сезо-
ните за тази дейност и
резултатите са  налице. 

Ще направим  район
„Южен“ №1  в Пловдив

Кметът на район "Южен" Борислав Инчев е
на 37 години.Завършил е туризъм и държавни
и общински финанси в Аграрния университет.
Произхожда от спортно семейство, самият той

продължава традицията, когато има възмож-
ност. Не се притеснява да говори за проблеми-
те, има амбициите "Кючук Париж" да стане
най-добрия квартал за живеене. 

август 2016 г.

Борислав Инчев:

Името "Кючук Па-
риж" е побългарен
изговор на  турската
дума "кючюк"- малък
и означава Малкия
Париж. 

Районът е обосо-
бен в началото на ХХ
век, когато големи
групи български бе-
жанци от Македония
и Тракия  се заселват
в територията на юг

от Централната же-
лезопътна гара на
Пловдив. 

Първите му жите-
ли го наричат така
заради приликите с
бунтовния характер

на френската столи-
ца Париж. 

Други пък са кате-
горични, че името е
свързано с Оловната
кула на Сачмената
фабрика, която е

малко копие на Ай-
феловата кула и е
построена през 1927
година от Иван Ней-
ков. 

Фабриката е един-
ствената по онова
време на Балканския
полуостров, в която
се получава олово
по капков път. Раз-
рушена е през 2002
година.

Защо го наричат
“Кючук Париж“ 

Оловната кула на
Сачмената фабрика

Зала „Олимпиада“ е притегателно място за спорт
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Заради местополо-
жението с панорамната
гледка към повечето
други градски забеле-
жителности, с история-
та и културата, Небет-
тепе е естествен за-
вършек на туристиче-
ските маршрути в
Стария град. Затова
още преди две години
общината заяви ясната
си позиция , че е дошло
сериозно и по нов на-
чин да се погледне на
този хълм, да се осъ-
знае какво представля-
ва той за Пловдив и
какво може да даде на
града като добавена
стойност.   

И дойде време за
Небет тепе. Кметът
Иван Тотев даде старт
на новите археологиче-
ските проучвания. След
последния публичен
дебат по темата беше
взето решение дирек-
торът на Археологичес-
кия музей доц. Коста-
дин Кисьов заедно с
професионален екип
археолози и подкрепата
на общината да започне
стъпка по стъпка про-
учвания, с които да се
изясни какво има на
Небет тепе и какво
после да се прави.

Реализираното вече
геофизично заснемане
на структурите даде

възможност да се иден-
тифицират конкретни
места за проучване.
Сега започва най-инте-
ресната работа – раз-
криване на местата,
където се оказа, че има
структури под земята -
скални образования,
части от хълма или гра-
дежи. 

След този археоло-
гически сезон вероятно
ще има  пълна картина
какво има тук и догоди-
на да продължи по-

задълбочено и с повече
аргументи обществе-
ният дебат как Небет
тепе да бъде превърнат
в обект, емблема на
Пловдив и 

Според доц. Кисьов
Небет тепе няма завър-
шен вид на археологи-
чески обект. Работено е
на части и парчета от
много хора, които не са
създавали необходима-
та  историческа доку-
ментация, за да може на
нейна основа да се

направи архитектурен
проект за реставрация
и консервация.

„Проучванията на
затрупаната от много
години наред част на
тепето ще установят
дали има южен зид.
Предстои да проверим
самия план на форти-
фикациите,  да разкри-
ем и покажем изцяло, а
не само сегашните два
зида с дължина около
30 метра“, допълни
доц. Кисьов.

На дневен ред е Небет тепе

В
одещият междуна-
роден пътеводи-
тел „Лонли пла-

нет“  /Lonely Planet/
отново привлече внима-
нието към Пловдив.
Изданието включи гра-
да в списъка с най-доб-
рите места, които тури-
стите да посетят през
октомври 2016 година.

Експертите препоръ-
чват този месец заради
умерените температури,
множеството фестивали
и спортни събития.
Според тях хладното,
но приятно октомврий-
ско време, е много под-
ходящо, за да се посетят
западните планини на
България.

„Започнете от Плов-
див – древният град на
седем хълма, който е
пълен с художествени
галерии, бохемски
кафенета и впечатлява-

ща архитектура от 19-ти
век,  и предлага една
много интересна раз-
ходка през историята“,
пише световният пъте-
водител. След това в
изданието се препоръ-
чва на туристите да
посетят Рилския мана-
стир, Мелник, както

пътуване с жп тесноли-
нейката от Банско до
Септември.

През 2015 година
„Lonely Planet“ включи
Пловдив в топ 10 на
световните туристиче-
ски дестинации, които
трябва да бъдат посете-
ни.

Започнете от Пловдив

август 2016 г.

С ново лице ще
посрещне 100-годиш-
ния си юбилей Етно-
графският музей след-
ващата година. Той  е
н а й - п о с е щ а в а н и я т
туристически обект в
Стария град и е от емб-
лемите на града, грее
на всички рекламни
материали. След пос-
ледния ремонт на фаса-
дата отпреди 20 години
отново дойде време за
освежаването й. Цен-
тралната фасада пред-
стои да бъде обновена
до средата на септем-
ври.

Директорът доц. д-р
Ангел Янков припом-
ни, че миналата година
общината отпусна 160
хиляди лева за основен
ремонт на уникалният
покрив на музея с площ
от близо 1 декар. За
фасадата са осигурени
близо 140 хил. лв.

До края на 2016 г. се
очаква да приключи
обновяването и художе-
ственото изписване на
цялата западна фасада,
а през следващата го-
дина работата да про-
дължи по другите стра-
ни.

Ще бъдат укрепени
и двете колони под

портите на къщата,
които не са ремонтира-
ни още от построяване-
то на Куюмджиевата
къща през  1847. Пред-
вижда се и да бъде пре-
махната сивата боя
върху обшивките, по-
ложена по проект от
началото на 60-те годи-
ни на миналия век, и да
се възстанови естестве-
ният цвят на дървото.

„Макар че да се под-
държа огромното кул-
т у р н о - и с т о р и ч е с ко
наследство в Стария
град  е скъпо удовол-
ствие, през последните
5 години общината не
престава да заделя
бюджетни средства за
проектиране, възстано-
вяване и ремонт“, ко-
ментира кметът Иван
Тотев.

Ново лице на 
Етнографския музей 
за 100-годишния юбилей

„Лонли планет“:

Гребният канал е
пълен с около 7 тона
риба в очакване на най-
добрите въдичари в
света. Зарибяването е
част от подготвака  за
домакинството на 63-то
Световно първенство по
спортен риболов, което
ще се проведе от 12 до 18
септември..

„Полагаме усилия по
време на световното
първенство по риболов
на нациите да има равни
условия за всички. Тази
година зарибяваме
няколко пъти извънредно

канала точно във връзка
с първенството. До
момента сме пуснали
към 5.5 тона риба. Сега
зарибяваме съоръжение-
то с един тон шаран,
предстои да бъдат пусна-
ти още два тона караку-
да“, съобщи заместник-
кметът  Георги Титюков.

Състезателите ще
бъдат разположени от
северната страна на
съоръжението, като алея-
та ще бъде затворена за
минувачи. За публиката

ще има специално отде-
лено място. По време на
шампионата гражданите
ще могат да ползват сво-
бодно за разходки, спорт
и колоездене южната
част на канала.

В Пловдив пристига
световният елит в този
спорт. Въдичарите са от
36 държави.
Официалното откриване
ще бъде на 15 септември
на Гребния канал от
18,30 часа.

Посрещаме най-добрите въдичари в света

бохемски кафенета и
впечатляваща
архитектура!

Кметът Иван Тотев даде старт на археологическите проучвания на Небет тепе

Един тон шаран
беше пуснат в
Гребния канал
при последното
зарибяване



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


