
Хиляди пловдивчани взеха участие в общоградското шествие по повод 24 май - денят на българската писменост

Пловдив намери 
своите добри стопани

Върви, народе възродени,
към светла бъднина върви,
с книжовността, таз сила нова,
съдбините си ти поднови!

Върви към мощната Просвета!
В световните борби върви,
от длъжност неизменно воден -
и Бог ще те благослови!

Напред! Науката е слънце,
което във душите грей!
Напред! Народността не пада
там, дето знаньето живей!

Безвестен беше ти, безславен!...
О, влез в Историята веч,
духовно покори страните,
които завладя със меч!..."

Тъй солунските двама братя
насърчаваха дедите ни...
О, минало незабравимо,
о, пресвещени старини!

България остана вярна
на достославний тоз завет -
в тържествуванье и в страданье
извърши подвизи безчет...

Да, родината ни години
пресветли преживя, в беда
неописуема изпадна,
но върши дългът се всегда!

Бе време, писмеността наша
кога обходи целий мир;
за все световната просвета
тя бе неизчерпаем вир;

бе и тъжовно робско време...
Тогаз Балканский храбър син
навеждаше лице под гнета
на отоманский властелин...

Но винаги духът народен;
подпорка търсеше у вас,
о, мъдреци!... През десет века
все жив остана ваший глас!

Инвеститорите
вече сами 
водят нови
компании  
в града

Обучение
„Монтесори“
влиза в 
пет детски
градини

БЕЗПЛАТНО ИЗДАНИЕ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ                БРОЙ 13, май 2016 г.

"Пловдив е прекрасен
град, който намери
своите добри стопа-

ни, който се промени драстич-
но и за добре. За мен е огром-
на чест да стисна ръката на
президента на най-голямата
аутсорсинг компания в света.
За мен е огромна чест да стис-
на ръката на всеки един от
служителите, на кмета, на за-
местник-кмета в администра-
цията, на всички, които  пома-
гат на световните лидери да се

чувстват добре, да успяват, да
печелят, да се развиват и да
откриват нови перспективи",
това заяви президентът на Ре-
публика  България Росен
Плевнелиев по време на отк-
риването на новия офис на
фирма Telus, един от водещи-
те световни лидери в аутсор-
синга.

Той благодари на Плов-
дивската община и сподели, че
градът върви на прав път в
развитието си. Президентът

изказа своите добри впечатле-
ния за това, че Пловдив пода-
ва ръка на бизнеса с модерни
сгради, с инфраструктурата
около тях, с младите хора, с
университетите, с общинските
институции и ръководството.

"Един от основните ни
приоритети още от първия
мандат на кмета на Пловдив
инж. Иван Тотев, е да развием
IT и аутсорсинг индустрията
тук. Целта ни е да дадем въз-
можност на повече млади хо-

ра да работят в международна
среда, да привличаме таланти
и да развиваме един от добре
представените сектори в стра-
ната", заяви заместник-кметът
Стефан Стоянов.  Преди три
години в Пловдив са били са-
мо няколко компании в този
сектор. Сега фирмите са над
60, а над 5000 са заетите. Ам-
бициите на администрацията
и потенциалът на града е в
следващите няколко години те
да станат над 10 000. 

През 2009 година канадс-
ката фирма отваря първия си
офис в Пловдив. В момента тя
разполага с 250 служители,
като желанието на ръководст-
вото й е да бъдат назначени
още толкова. В световен ма-
щаб компанията има 20 000
човека, а в България - 2200,
което й отрежда водещо мяс-
то в националния  пазар на
труда. 

По време на своята реч
президентът Росен Плевнели-
ев цитира статистика, според
която България е първата най-
добра дестинация за аутсор-
синг в Европа и трета в света.
В момента в страната ни има
33 хиляди нови работни места
в аутсорсинг индустрията, ка-
то се обслужват милиони кли-
енти по целия свят на 33 ези-
ка.

Пловдив бие
София по
инвестиции
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Костадин Димитров:

Върви, народе възродени!

Лаута се
превърна 
в място 
отдих 
и спорт

Президентът Росен Плевнелиев отбеляза, че Пловдив се променя драстично и за добреСтоян Михайловски



Идеята "ЗАЕДНО"
събра 300 хористи от 10
представителни хорови
състави от Пловдив на
стълбите на Каменица в
деня на Светите равноо-
пастоли Кирил и Мето-
дий". Хиляди пловдивча-
ни чуха  "Върви, народе
възродени", "Питат ли ме
дей зората" и химна на
Пловдив, дирижирани от
доайена на хоровото ди-
рижиране проф. Златина
Делирадева.

"Голяма благодарност
към нея и всички, които
се включиха в реализаци-
ята на тази идея. Искрено
се радвам, че сме тук, на
това прекрасно събитие,
на това прекрасно място.
Всички тук показваме на-
шата "Заедност" и поста-
вяме още една тухла в
градежа, който ни води
към Пловдив като кул-
турна столица на Европа

през 2019 година", каза
кметът Иван Тотев.

Инициативата, която
ще стане традиционна,
беше подкрепена от
Пловдивско певческо
дружество "Ангел Буко-
рещлиев" с диригент
Цветан Цветков, хор
"Детска китка" с дири-
гент Яна Делирадева,
Хор на пловдивските
момчета и Мъжки хор
при хорова школа "Стеф-
ка Благоева" с диригент
Милка Толедова, Дамски
хор "Тримонциум" с ди-
ригент Ваня Атанасова,
Камерен хор "Иван Спа-
сов" с диригент Гергана
Люцканова, хор "Евмол-
пея" с диригент Рада
Славинска, детски хор
"Омайниче" с диригент
Таня Орманова, както и
Народен хор към АМ-
ТИИ и Хорът на Ансам-
бъл "Тракия".

ЗАЕДНО сме - Пловдив
пя като културна столица

май 2016 г. ПРОЕКТИ

"Помогни ми да го
свърша сам". То-
ва е основният

принцип на Монтесори пе-
дагогиката, която се въ-
вежда пилотно в пет детс-
ки градини. Община Плов-
див стартира проект, чиято
цел е поетапно цялостно
прилагане на метода на
Мария Монтесори. В мо-
мента се обучават 25 пре-
подаватели и директори от
пет детски заведения, как-
то и петима общински
просветни експерти. В
края на годината те ще
имат правото да препода-
ват принципите на систе-
мата и самите те да я при-
лагат. За целта ще бъдат
оборудвани 10 помещения
за първа група в детските
градини "Майчина грижа",
"Мирослава", "Буратино",
"Велимира" и "Мир", съ-

образно изискванията за
Монтесори педагогика в
предучилищна възраст.
Наесен започва реалната
работа с новоприетите
групи

Обучението се осъщес-
твява от Нов български
университет по специално
разработена за проекта
учебна програма. Като
партньори в реализиране-
то на проекта са привлече-
ни квалифицирани специа-
листи с международна
диплома от AMI (Между-
народната Монтесори
Асоциация). 8 са българи-
те, които притежават този
международен сертифи-
кат, четирима от тях са
пловдивчани, които са
привлечени като обучите-
ли.

"Прилагането на обуче-
ние по метода на Мария

Монтесори ще даде въз-
можност на учителите да
надградят съществуваща-
та система и да приложат
най-популярния педагоги-
чески метод за предучи-
лищно обучение.  В Бълга-
рия Монтесори педагоги-
ката се прилага единствено
в частни учебни заведения
и Община Пловдив е пър-
вата, която въвежда инова-
тивния подход, макар че
той съществува от век на-
сам ", каза заместник-кме-
тът Стоянов. Той добави,
че идеята на 3-годишната
програма е поетапно да
увеличава групите, за да
достигнат поне 10 на сто.

Групите по Монтесори
ще бъдат отбелязани в
електронната система за
прием в детските градини.

"От 15 години мечтая
за въвеждането на метода

в масовите детски гради-
ни. Крайно време е да от-
говорим на изискванията
на новите деца и желания-
та на родителите. Те ще
бъдат привлечени като
партньори, защото това,
което се случва в детската
градина, трябва да се при-
лага и у дома. В противен
случай детето ще се чувст-
ва объркано", обясни Мон-
тесори психологът и обу-
чител Ренета Венева.

Монтесори смята, че
всяко дете по природа е
умно и талантливо, затова
е особено важно да се за-
чита уникалността му. За-
дачата на възрастните е да
помогнат то да разкрие и
развие своя потенциал, да
го научат самостоятелно
да изучава света.

Обучение „Монтесори“
влиза в пет детски градини
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С решение на Общинс-
кия съвет основните учи-
лища "Душо Хаджидеков"
и "Георги Бенковски се
сливат в едно. Целта е
предоставяне на по-добри
условия за обучение и въз-
питание на учениците,
ефективно използване на
материалната база и пови-
шаване ефективността на
публичните разходи.

В "Душо Хаджидеков"
през учебната 2015/2016 г.
се обучават 704 ученици
при капацитет от около
400 за нормално обуче-
ние.Няма физкултурен са-
лон и спортна база.  Учи-
лището не може да осигу-
ри задължителното по за-
кон целодневно обучение.
Докато в "Г. Бенковски"
учениците са само 126 и
това води до сериозни фи-
нансови затруднение.

Новото училище ще
ползва сградите на двете
училища -  няма да се зак-
риват паралелки и да се

съкращават учителите.
Няма да има преместване
на ученици от едната сгра-
да в другата, освен ако са-
мите родители не желаят
това.

Решението е много
добра възможност  ОУ
"Георги Бенковски" да не
затвори врати и  децата от
квартал "Съдийски" да
продължат да ходят в това
училище.

Решението на Общинс-
кия съвет  дава нови въз-
можности на мениджърс-
кия екип да направи така,
че да може децата да посе-
щават училище на една
смяна, да се разкрият пре-
дучилищни групи, да по-
добри качеството на учеб-
ния процес като защити и
допълни своите политики
в образованието, да осигу-
ри по-добър учебен процес
и да взема решения заедно
с обществения съвет към
учебното заведение.

„Душо Хаджидеков“ и
„Г. Бенковски“ в едно -
нови възможности за
добро образование

Рисунки, стихове и ко-
лажи оформиха най-дъл-
гия плакат на деца със
специални образователни
потребности, който бе из-
ложен в сградата на Об-
щинския съвет. По ини-
циатива на Ресурсния
център за подпомагане на
интегрираното обучение
възпитаниците им изра-
ботили пъстрото пано по

повод 24 май.  То беше
символично връчен на
председателя на градския
парламент Савина Петко-
ва и на зам.-кмета Аме-
лия Гешева. Децата и ре-
сурсните учители, начело
с директора Катя Стоило-
ва, внесоха красивия пла-
кат с пъстроцветни изоб-
ражения и послания за
мир, обич и разбирателс-

тво между хората. Песен
с такова заглавие изпъл-
ни Мартина Куртева. Та-
лантливото момиче, кое-
то е със 100% зрителни
затруднения, е редовен
участник във всички кон-
цертни прояви на Ресурс-
ния център. Само преди
седмица центърът чества
своята 10-годишнина.

Идеята да бъде отбе-

лязан празникът на сла-
вянската писменост и
култура по този нестан-
дартен начин  е на ресур-
сните учители, които се
надяват чрез творчество-
то на децата със специал-
ни образователни потреб-
ности да привлекат вни-
манието на обществе-
ността върху силните им
страни.

Специални деца със специално послание: Обичайте се!



"Пловдив бие София
по инвестиции, а
България показа,

че може да преодолява
проблеми, свързани с интег-
рирането си в Европа, и е
сред отличниците по усвоя-
ването на еврофондовете."
Това е оценката на  Криста-
лина Георгиева - заместник-
председател на Европейска-
та комисия, по време на ико-
номически форум в града.Тя
представи Инвестиционния
план за Европа, известен
още като "Плана Юнкер".
Той не финансира държавни
проекти, а на частни компа-
нии или общини.

Кристалина Георгиева
уточни, че в региона има ня-
колко конкурентоспособни
идеи, една от които е разви-
тието на летище Пловдив.
До момента България е ус-

пяла за сключи две споразу-
мени за малки и средни
предприятия за 400 милиона
лева. Третото предстои.

"Икономиката на Плов-
див е доста пъстра и не е
съсредоточена в една или
друга индустрия, която да е
уязвима на дадена криза.
Трябва да продължим със
същия ръст на развитие,
който е наистина впечатля-
ващ за България. Пред нас
стои следващото предизви-
кателство: привличането на
хора и осигуряване на качес-
твено образование в регио-
на", коментира кметът Иван
Тотев.

Пловдив е най-живата
икономическа зона и индус-
трия в България, според Ел-
за Маркова, председател на
КРИБ. Председателят на
Комисията по енергетика в

Парламента Делян Добрев
заяви, че Пловдив е индуст-
риалната столица на Бълга-
рия.

Народният представител
председател на Комисията
по бюджет и финанси Менда
Стоянова потвърди, че за
последните две години в
Пловдив безработицата е
под средната за страната и
продължава да пада. Според
нея за постигането на това
ниво важна роля има дуал-
ното образование, а надеж-
дата е следващата година да
има вече сключени догово-
ри между ученици и работо-
датели.

май 2016 г. ПРИКАЗКА ЗА ПЛОВДИВ

Възможности за сът-
рудничество в сферата на
културата  и бизнеса обсъ-
диха  кметът  на Пловдив
Иван Тотев и Ирит Лилиан,
посланик на Държавата Из-
раел.

Според  г-жа Ирит Ли-
лиан вече няколко компа-
нии обследват възможнос-
тите за развитие, които
предлага Пловдив и дори
обмислят реално премест-
ване на представителствата
тук. Пловдив може да си
партнира с Израел за изг-
раждане на co-work space
(работно пространство, ко-
ето се споделя от няколко

компании в различно ра-
ботно време), както и за
привличане на фондове за
подкрепа на стартиращи
компании. През есента ще
бъде организиран бизнес
форум в града за компании
и инвестиционни фондове.

Ирит Лилиан заяви, че
реалното партньорство
между Пловдив и Израел
вече е стартирало по отно-
шение на културата с конк-
ретни проекти. Тя изрази
готовност за оказване на
подкрепа за подготовката
на Пловдив като Европейс-
ка столица на културата
през 2019.
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Общото събрание на
"Конфиндустрия Бълга-
рия"-сдружение на италиан-
ското предприемачество в
България, потвърди, че
Пловдив е много добро мяс-
то за инвестиции. Пловдивс-
кият регион привлича най-
много чуждестранни преки
инвестиции в индустрията,
благодарение на което гене-
рира около 6 милиарда евро
от брутния вътрешен про-
дукт на страната.

Община Пловдив про-
дължава да полага усилия за

запазване на устойчивия ръст
на развитие на региона от
последните години, ползата
от което е възможността да
се предвидят бъдещите пре-
дизвикателства пред местна-
та администрация и бизнеса.

"Регионът стана толкова
видим, че почти всяка седми-
ца има заявен интерес или се
реализира посещение от биз-
нес делегация", отбеляза
кметът Иван Тотев и запозна
участниците във форума с
проекта по въвеждането на
дуалното обучение, който се

реализира съвместно с швей-
царското правителство. 

Пиетро Луиджи Гиа, шеф
на Конфиндустрия България,
изрази подкрепата на органи-
зацията в една от най-важни-
те етапи от живота на града -
домакинството на  Евро-
пейска столица на култура-
та. Предизвикателствата,
които стоят пред сдружени-
ето, са свързани с идеята то
да е мястото, където се го-
вори за бизнес, но и където
могат да се намерят различ-
ни форми на сътрудничест-

во.
Посланикът на Италия

Марко Контичели заяви, че
в Пловдив има силно при-
съствие на италиански фир-
ми и граждани, а перспекти-
вата, че градът ще бъде Ев-
ропейска столица на култу-
рата още повече увеличава
интереса към града под те-
петата. Според него иконо-
миката на България се рад-
ва на прогрес, за което сви-
детелства рекордният брой
италиански фирми, които
членуват в сдружението.

Италианският бизнес за
града: Големи възможности

Пловдив и Израел
все по-близо за
бизнес и култура

Пловдив бие София по инвестиции

Изключително внимание
отделя за "Тракия икономи-
ческа зона" в майското си
издание списание "Форбс".
На пет страници  се разказва
как с помощта на  двама
строителни предприемачи с
визионерско мислене - инж.
Пламен Панчев и инж. Ва-
лентин Кънчев, съдружници
в "Сиенит Холдинг" АД,
Пловдив се развива като ин-
дустриален лидер в Бълга-
рия. От 20 години те правят
това - привличат инвестито-
ри, строят промишлени
сгради и менажират индуст-
риалните зони, където имат

участие заедно с други собс-
твеници на имоти. ТИЗ е
най-грандиозният им про-
ект, замислен през 2013 г.
като публично-частно парт-
ньорство, за да може да
предлагат зоните под един
бранд. Чуждите компании са
изкушени от добре развита-
та инфраструктура, ключо-
вото географско положение
на "първа европейска спир-
ка по Пътя на коприната",
ускорените процедури,
сравнително ниските разхо-
ди за труд и благоприятните
10% плосък корпоративен
данък.

Водещето световно биз-
нес и финансово списание
проследява историята от на-
чалото през 1996 г. с първия
чужд инвеститор край

Пловдив и последния под-
писан договор през април
тази годиназа изграждането
на съвместен българо-ки-
тайски проект на "Сиенит

Холдинг" АД с шендженс-
кия холдинг "Портър Сити".
Евро-китайският проект е
част от стратегията за раз-
витие на ТИЗ, която е един

от най-мащабните икономи-
чески проекти в България,
обединил шест частни ин-
дустриални парка в района
на Пловдив и девет местни
общини. За последните 20
години над 100 компании от
различни индустрии - све-
товноизвестни и български
фирми, са инвестирали по-
вече от 1 млрд. евро в ло-
гистични центрове и произ-
водство на всякакви изделия
- от компоненти за автомо-
били до военни роботи.
Осигурена е заетост за над
20 хил. души и непрекъсна-
то се отварят нови работни
места. 

„Форбс“: Това е индустриалният лидер на страната

Посланик Ирит Лилиан намери подкрепа от кмета Иван Тотев
за по-сериозно присъствие на израелски фирми в Пловдив

Зам.-председателят на
Европейската комисия
Кристалина Георгиева заяви,
че Пловдив изпреварва
София по инвестиции
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- Пловдив изскочи
сякаш от нищото и взе
водеща роля на иконо-
мическата сцена. Как
стана това?

- Икономиката на
града се развиваше дълги
години и натрупа критич-
на маса, а сега дойде мо-
ментът на обрат. Единст-
вено в периода, когато се
наблюдаваше бърз ръст в
строителството и купува-
нето на имоти, може да
се каже, че имаше някак-
во изпреварване от стра-
на на Варна и Бургас. Но
това не дава устойчивост
на растежа, докато в
Пловдив икономиката се
развива плавно през пос-
ледните 20 години. Тя се
възраждаше от руините
на социалистическите
предприятия - голяма
част от бизнеса на Плов-
див произлезе от тях, и
постепенно се стабилизи-
раше. 

Индустриализацията
на града доведе до това
той да бъде много добре
приет от международни-
те инвеститори. Разбира
се, значение имат и всич-
ки други дадености, като
човешки потенциал, об-
разователна инфраструк-
тура, местоположение,
съществуваща промиш-
леност и дори икономи-
ческата ни история. Голя-
мо предимство е бли-
зостта до София и нейно-
то летище.

Преди 15 години  бе-
ше стартиран проектът
"Тракия икономическа зо-
на". Той успя да привлече
над  1.1 милиарда евро
инвестиции, а това озна-
чава над 115 предприятия
с около 15 000 работещи.
И в момента са в ход три
големи проекта на све-
товни компании.

Това критично натруп-
ване на инвестиционна
маса вече дава дивиден-
ти. 

- Кой е най-голе-

мият дивидент от ин-
вестиционния взрив?

- В момента сме на
етап, когато привличаме
не само инвестиции, а и
хора. През последните
години Пловдив  твърдо
зае второ място по ръст
на населението. Случва
се онова, което всички
ние искахме  -  повече
предприятия, по-добро
образование, по-високи
заплати, по-висок жизнен
стандарт. Ние сме  може
би най-бързо развиващи-
ят се град в България. 

- Как беше съста-
вен профилът на инвес-
титорите, които да се
привличат?

- Първоначалните
стъпки бяха на база на
предприятията, които са
съществували до 1989 го-
дина. Сега  са предимно в
IT индустрията и в ауто-
мотив сектора, които са
основни направления за
България, но и в почти
всички области на про-
мишлеността. 

- Правихте ли ня-
какви предварителни
проучвания с помощта
на международни кон-
султантски компании,
за да се реши накъде да
се развива икономиката
на Пловдив?

- Това е дълъг про-
цес, започнал доста назад
във времето, но през
2012 г.  направихме едно
много сериозно проучва-
не  за  потенциала и про-
фила на града. В резултат
на това привлякохме една
нова индустрия -  инфор-
мационните технологии.
С помощта на различни
консултантски групи из-
готвихме анализ, очер-

тахме профил на града,
който да бъде "продава-
ем". И само за последни-
те три години сме откри-
ли над 2000 работни мес-
та в  IT индустрията, а до
края на годината ще на-
раснат двойно.Това е ре-
зултат на целенасочена
работа от страна на об-
щината. Създадохме от-
дел "Развитие", който се
занимава само с инвести-
торите. С тях сме "ръка
за ръка" от момента, в
който изявят намерение
да дойдат, до момента,
когато режем лентата на
предприятието. 

Насоките, в кой-
то ще продължим се раз-
виваме, са високи техно-
логии,индустриално про-
изводство, агросекторът,
предимно преработва-
телни фабрики. В него
има много силни компа-
нии, включително съв-
местни между български
и чуждестранни предпри-
емачи. 

- Как презентира-
те града, за да привли-
чате инвеститори?

- За разлика от
другите, ние не презенти-
раме града, а презентира-
ме региона. Девет общи-
ни плюс "Тракия иконо-
мическа зона" имаме ме-
морандум за съвместни
действия  и правим общ
профил на региона. Рабо-
тим за шест индустриал-
ни зони, които са специа-
лизирани в зависимост
от вида на инвестициите
- от образование до  теж-
ка промишленост. 

Ние не сме град,
който работи сам за себе
си, и това е един от клю-
човите фактори за пос-
тигнатите резултатите.
Ние работим заедно със

съседните общини, с инс-
титуции и други структу-
ри. Дали една инвестиция
ще е в Пловдив или в
град Раковски, няма зна-
чение, усилията на общи-
ната тя да се реализира
са еднакви. 

- Само на иконо-
мическите дадености
ли се акцентира или и
на други фактори, като
качество на живот и
социална среда?

- Зависи за кой
сектор става дума, защо-
то в различните отрасли
приоритетите са различ-
ни. Когато говорим за  IT
индустрия, тогава качес-
твото на живот е едно от
първостепенните неща.
Навсякъде има офиси и
свързаност, но е необхо-
димо и нещо друго -
именно добро качество
на живот. Може би про-
мяната на градската сре-
да е огромна причина за
идването на нови  IT ком-
пании в  Пловдив. 

При индустриал-
ното производство много
важен е човешкият по-
тенциал. Предприемачи-
те искат да има по-голя-
мо население, подготве-
ни кадри, съответната
образователна инфраст-
руктура. Ние имаме  го-
лямото предимство, че
след София сме най-гъс-
то населеният регион на
страната. Над 1.3 милио-
на човека живеят в пери-
метър, в който до всяка
точка може да се стигне с
автомобил за 30 минути. 

Напоследък се
забелязва нещо интерес-
но.  В много от новите
предприятия вече рабо-
тят хора от София и дру-
ги градове на страната,
та дори и чужденци. Ин-
вестициите стават причи-
на да се увеличава насе-
лението, а това води до
нови инвестиции. 

Инвеститорите вече самиДумата на кмета

Икономическият взрив осигури развитието на региона 
за следващите 20 години и пребори демографската криза 

В интервю за списание "Мениджър" кметът
на Пловдив Иван Тотев разкрива причините
Пловдив да се превърне в индустриален център
на страната и да преживее икономически бум. 

Аутсорсинг компания
даде 25 000 евро за ремонт
на училището за деца с ув-
реден слух "Проф. Д-р
Стоян Белинов". Повече от
250 служители на
TELUSInternationalEurope
от Пловдив и София ре-
монтираха пансиона и учи-
лищния двор във второто
издание на инициативата
"TELUS Ден на подкрепа"

"Ние от Община Плов-
див, и най-вече децата от
това училище, сме трогна-
ти от този жест. Аз лично
не съм виждал по-мащабна
социална кампания, напра-
вена от една компания, ко-
ято да събере толкова го-
ляма част от екипа си. Това
трябва да ви прави наисти-
на горди. TELUS се разви
изключително бързо през
годините, превърна се в ед-
на от най-големите компа-
нии в страната и със сигур-

ност най-голямата в Плов-
див, и въвежда тези добри
световни практики за соци-

ална отговорност", заяви
зам.-кметът по образова-
ние Стефан Стоянов.

Инвестицията от 25 000
евро, направена чрез про-
екта, е част от ежегодната
глобална доброволческа
кампания на фирмата. В
нея хиляди служители от
офисите на компанията по
цял свят изразяват своя ан-
гажимент да "дават там,
където живеят". Първото
издание на благотворител-
ния проект в Пловдив беше
проведено миналата годи-
на в Комплекса за социал-
ни услуги за деца и семейс-
тва, където основно беше
ремонтирана детската къ-
ща, част от комплекса.

Повече от 50 добровол-
ци от обществото на глу-
хите в България взеха
участие в събитието в
Пловдив, като запознаха
присъединилите се към ка-
узата с основите на жесто-
вия език.

IT компания даде 25 000 евро
за ремонт на пловдивско училище
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водят нови компании  в града
- Щом човешкият

фактор е толкова ва-
жен, как се променя об-
ликът на образование-
то? Как общината рабо-
ти със средните и вис-
шите училища?

- Община Пловдив
е учредител на два клъсте-
ра - за индустриални про-
изводства и за  IT индуст-
рията, в които са привлече-
ни и училища. Но като ця-
ло образователната поли-
тика на държавата не ко-
респондира с нуждите на
региона. По сегашното за-
конодателство регионът не
може да определя  насоки в
образователните програ-
ми.  

Компаниите обаче са
много по-гъвкави от нас,
влизат в контакти с профе-
сионалните училища и ус-
пяват до голяма степен да
ги мотивират да се проме-
нят. Инвестират в лабора-
тории и оборудване. В
университетите положени-
ето  е подобно. Промените
стават на база на личност-
ни взаимоотношения и ен-
тусиазъм. Хубавото е, че
вече всеки вижда своето
място в бъдещето на реги-
она и се усеща една отво-
реност за съвместни дейс-
твия. 

- Как ще задържите
младите хора, за да ос-
тане Пловдив интересен
за бизнеса?

- Ние искаме не са-
мо да ги задържим, а и да
привличаме млади хора. В
Пловдив има над 40 000
студенти и повечето оста-
ват тук, което дава ръст на
населението. Това личи и
от статистиката. Например
средно на година се раждат
около 3300 бебета, но ко-
гато дойде време този на-
бор да постъпи в детска
градина, бройката е 3800,
т.е.  за три години се е уве-
личил с 500 деца, които са
на семейства, заселващи
се в града. Може да се ка-
же, че вървим с добри  де-
мографски темпове спря-
мо общото за страната.

- И все пак, кой е
най-важният фактор,
който стои  в основата
на този нов модел за ком-
плексно развитие на гра-
да?

- Хората. Още от
времето на Възраждането
Пловдив винаги е бил град,
фокусиран върху бизнеса.

Сега обаче движещата си-
ла са хората. 

Виждам как се обединя-
ват да работят заедно, ко-
гато имаме големи теми.
Това, което се случи, е бла-
годарение на тях, а не на
държавата. Тя не е напра-
вила кой знае колко за  ин-
дустриализацията и за раз-
витието на града през пос-
ледните няколко години.

Тя е създала условия, кои-
то са еднакви навсякъде.
Но инвестиционният бум
не се получи някъде друга-
де, а в Пловдив, което оз-
начава, че  се дължи на хо-
рата, те са го искали и са
работили за него.Тенден-
циите, които са в ход, ще
осигурят развитието ни
поне за 20 години напред.
Няма регион в България,

който може да съперничи
на Пловдив в следващите
две десетилетия.   

- Може ли да се
каже, че Пловдив е ин-
вестиционен  хъб за
Южен централен ра-
йон?

- За цяла България.
Това е индустриалният

център на България. Никъ-
де другаде няма такова го-
лямо струпване на инвес-
тиции в индустриално про-
изводство, както тук. 

- Какъв е начинът
на менажиране на инвес-
тиционните интереси и
потоци? 

- Това е менжиране,
продължило 20 години и
дало устойчиво развитие.
Сега плюсовете стават по-
забележими, защото рабо-
тим много по-професио-
нално за собствения си
маркетинг. 

Първо, много по-наяс-
но сме  какъв е нашият по-
тенциал, какво можем да
предложим. В т о р о ,
знаем как да се презенти-
раме - вече умеем да се
"продаваме" много по-
добре от преди.  Поддър-
жаме специален сайт, ори-
ентиран към инвеститори-
те, участваме в бизнес де-
легации и изложения, т.е.
използваме всякакви въз-
можности за промотира-
не.Трето, работим тясно с
инвеститорите и те са до-
волни. 

- С това ли Плов-
див стана интересен за
бизнес?

- Това натрупване,
което продължи през пос-
ледните 15 г., сега предиз-
вика обрат и се заговори за
града. А и вече работим
по-професионално. 

Самите компании, кои-
то се установяват тук, ни
научиха да работим по
друг начин. Преди 15 г. са
идвали с изискване за цена
на земята и достъпност на
терените, сега искат пълно
обслужване, вкл. контакти
с институции и подбор на
персонал. Вече говорим за
активно участие на общи-
ната в работата на тези
предприятия. Това са нови
неща. Стигнахме до етапа,
в който фирми водят фир-
ми. Например три компа-
нии дойдоха тук, защото
работят с "Либхер". Така
се концентират на едно
място и намаляват транс-
портните си разходи. 

Нещо подобно
става и в аутомотив секто-
ра. Пловдив е едно от мес-
тата, където са събрани ня-
колко такива предприятия,
а това води до нови инвес-
тиции със същия профил,
тъй като специалистите са
налице. 

Инвеститори идват тук
заради други инвеститори
и това го няма никъде дру-
гаде в България. Това е
критичната точка, която
предизвика обрата, и се по-
лучи инвестиционният
взрив.

Премиерът Бойко Борисов открива поредния завод край Пловдив - на американската компания  "Сенсата"

Над 3,2 млн. лева пове-
че са приходите до 30 ап-
рил тази година от плаща-
нето на местните данъци и
такси в сравнение с първи-
те четири месеца на мина-
лата година. Събирае-
мостта надхвърля 44 %,

като в общинската хазна
до тази дата са постъпили
51 612 000 лева към 48 464
000 лева за същия период
на миналата година.

Като  причина за въз-
ходящата тенденция в при-
ходите през последните 5

години кметът Иван Тотев
посочи променената ин-
вестиционна среда в Плов-
див, новите бизнеси и ста-
билността в местното уп-
равление.

С 2.2 милиона лева по-
вече са постъпленията от

имотен данък в Община
Пловдив до 30 април. По-
вишена събираемост  се
отчита и при пътния да-
нък, въпреки че тази годи-
на той бе намален с 25 %
за най-разпространения
клас автомобили. 

Приходите от данък
придобиване, който най-
пряко отразява благопри-
ятния климат за бизнес и
строителство, се покачват
със 773 хиляди лева за от-
читания период.

Нов рекод в бюджета - 
3,2 милиона повече

Световният гигант OSRAM вече е в Пловдив



Нова улица и паркомес-
та ще бъдат изградени на
имот от 15 декара, който е
собственост на НКЖИ, но
ще бъде поискан за безвъз-
мездно прехвърляне от об-
щината. Той представлява
глуха линия, която минава
през бул. "Хаджи Дими-
тър" и стига до бул. "Коп-
ривщица", съобщи кметът
на "Западен" Димитър  Ко-
лев.

Реконструкцията на
улица "Просвета" приклю-
чи. На дневен ред сега е из-
граждането на нов паркинг

между улиците "Царевец" и
"Дрян", който ще е за 45 ав-
томобила и ще облекчи
проблема с паркирането в
района на ДКЦ 4 и МБАЛ
"Каспела".

Усилено се работи и
върху концепцията за бла-
гоустрояването на Розариу-
ма. Идеята е там да бъдат
изградени детски кът, пло-
щадка за разходка на куче-
та, беседка и други атрак-
ции.

В района тече и маща-
бен  ремонт на тротоара на
улица "Иван Стефанов Ге-

шев". Предстои и подмяна
на целия южен тротоар в
участъка от улица "Лерин"
до улица "Атон". Вече се
работи по подмяна на пло-
чите и по тротоара на част
от улица "Солунска". 

"Тези ремонти са изця-
ло съобразени със желани-
ята на живеещите в района.
Подмяната на стари и изг-
раждането на нови тротоа-
ри ще бъде приоритет в ра-
ботата ми през настоящия
мандат", обяви Димитър
Колев.
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В район "Северен" про-
дължава облагородяването
на квартал "Гагарин". През
миналата година с помощта
на общината се преасфал-
тираха над 15 улици, а тази
година идва ред на изграж-
дането на тротоарите..

"Гражданите очакват
тези ремонти и когато вре-
мето позволи, започваме",
увери районният кмет
Ральо Ралев.

Предвижда се изгражда-
нето на паркинг на улица
"Милеви Скали" за 20 авто-
мобила.

Сериозен е проектът за
пространството на буле-
вард "България" между №

№ 2 и 4, което е около три
дка общински имот, където
ще бъде обособен паркинг
за над 100 места. Стойност-
та на строително-ремонт-
ните работи е 300 000 лева
и включват асфалтиране и
отводняване.

Улица "Чавдар войво-
да", която свързва улиците
"Брезовска" и "Оборище" и
минава зад 3-то РУП, ще
бъде асфалтирана и отвод-
нена.

Стартира поставяне на
нови ребра на пейките в ра-
йон "Северен". Започна
поставянето на първите 400
броя  в квартал "Захарна
фабрика".

В строителната програ-
ма на район "Източен" за
480 хиляди лева, са вклю-
чени изграждането на ня-
колко паркинга.Първият
вече е завършен и се нами-
ра на улица "Искра" - до но-
вата сграда на 6-то РУП и е
за 20 автомобила. Почти
готов е и още един за 15
места на улица "Удроу Уил-
сън" и втори на улица "Ма-
рин Дринов". Предвижда се
и паркинг за 85 места на
улица "Варшава".

"Опитваме се да решим
проблема с многото авто-
мобили. Където пространс-
твото позволява се обосо-
бяват паркинги, а същест-
вуващи се рехабилитират",
обясни районният кмет Ни-
колай Чунчуков.

Продължават дейнос-

тите по строителството на
ЦДГ "Чайка", като до края
на май  грубият строеж ще
бъде приключен. Градината
ще отвори врати през есен-
та.

В плановете на район-
ната администрация е
включено и премахваме на
80 броя гаражи от прост-
ранството между булевард
"Източен", улиците "Сла-
вейна", "Марин Дринов" и

"Братя Свещарови". "Но-
вите паркоместа ще бъдат
рехабилитирани и ще се ас-
фалтира, където е необхо-
димо. Гражданите ще мо-
гат да използват тези места
за свободно паркиране. На
по-късен етап ще бъдат
направени схеми за плате-
но паркиране, съгласно но-
вата наредба", уточни Ни-
колай Чунчуков.

Според инвестиционна-
та програма на район "Из-
точен" в пространството
пред пощата и офиса на ди-
рекция "Социално подпо-
магане" в квартал "Изгрев"
се предвижда да бъдат под-
менени тротоарите, както и
да се облагородят междуб-
локовите пространства.

„Северен“ довършва „Гагарин“ с нови тротоари 

В „Източен“ ударно 
строят паркинги
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Нова улица в „Западен“

Четири нови паркинга
за 220 000 лева ще бъдат
изградени в Южен до ме-
сец. Те ще бъдат със 128
паркоместа и са до църква-
та "Света Троица", до парк
"Белите брези" в участъка
между ул. "Пере Тошев" и
ул. "Радовиш", до мага-
зин "Слънчеви лъчи" и
болница "Каредад" и на
ул. "Борис Шивачев"..

Райкметът Борислав
Инчев уточни, че район-
ната администрация има
подготвени проекти за 10
паркинга на стойност 400
000 лева, които са за 2
бюджетни години.

Запълването на дупки
по улиците в района стар-
тира с двете платна на
Кукленско шосе - в учас-
тъка от надлез Родопи до
митницата, продължава с
източното платно на бул.
"Никола Вапцаров", ул.
"Кукуш" и след това ще
се ремонтират вътреш-
нокварталните улици.

60 000 лева е бюдже-
тът на района за преас-
фалтиране тази година.
Ще се изградят  2 кучеш-
ки и 2 детски площадки.

Три нови заслона бяха
монтирани в район
"Южен". Те са поставени

на ул. "Димитър Талев"
до бившия ресторант
"Бялата воденица", на ул.
"Стефан Стамболов" до
пресечката с ул. "Славее-
ви гори"и на ул. "Пере
Тошев" срещу Комплек-
сен онкологичен център.

"Поставяме първо
заслони на спирки, които
са т.нар. "чакащи", за да
може всички граждани да
имат защита от дъжд, вя-
тър и сняг. Ще монтира-
ме още 3 заслона, като по
този начин ще решим
дългогодишни пробле-
ми",коментира Борислав
Инчев.

„Южен“ асфалтира с 60 000 лeва

Кметът на район
"Централен" Георги Ста-
менов събра на тържест-
вена среща директори на
учебни и детски заведе-
ния, читалищни дейци и
учители по повод Деня на
българската просвета и
култура..

Георги Стаменов из-
рази своето уважение
към труда на учителите и
ги удостои с грамоти за
високия професионали-
зъм, отдаденост и отго-
ворност към децата и
младите хора на Плов-
див. Заедно със своите
заместници той награди
38 изявени педагози с
книги за историческото и
културното богатство на
Пловдив.

Районната админист-

рация получи поздрави-
телен адрес и картина от
СОУ "Цар Симеон Вели-

ки", поздравления и цве-
тя от гостите на тържест-
вото.

Уважение към
учителите в „Централен“

Кметът на "Северен" Ральо Ралев управлява с учениците от СОУ "Христо Г. Данов" в деня на ученическото самоуправление
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"Тракия"  със сигур-
ност ще влезе в историята
на Пловдив с народния съ-
бор "Тракия", в който взе-
ха участие 30 000 души от
Пловдив и околността. На
сцената в "Лаута" излязо-
ха едни от най-известните
народни състави, между
които "101 каба гайди" и
националният ансамбъл
"Тракия". Костадин Ди-
митров продължава да се
вълнува, когато говори за
този уникален събор.

"Празниците, които
провеждахме през годи-
ните в "Тракия", явно са
направили впечатление.
Димитър Михов от БГ Ра-

дио предложи да органи-
зираме  Народен събор.
Идеята беше подкрепена

от Община Пловдив. И чу-
дото се случи. Сега до
2019 година, когато ще се

чества Пловдив като Ев-
ропейска столица на кул-
турата, ще трябва да над-
граждаме това страхотно
начало. Няма да крия, че
вече работим с пълна па-
ра по този въпрос. Реши-
ли сме всичко, което пра-
вим, да бъде свързано с
българските традиции.
Ще открехна малко от
плановете ни. Предвиди-
ли сме да има народни
борби, изложба на кара-
качанки и много други
народни ритуали", споде-
ли още кметът на район
"Тракия" Костадин Ди-
митров.

Таекуондото не е
олимпийски спорт и този
факт тормози кмета на
"Тракия" ." Какво ли не
сме правили през години-
те, но явно нещо ни пречи
да станем олимпийци",
ядосва  се Димитров. В
същото време лекува бол-
ката си с грандиозния ус-
пех, който постигнаха
българските таекуон-
дисти на световното пър-
венство по таекуондо ITF,
което се проведе минала-
та година в "Колодрума".
А страхотната организа-
цията продължава да се
коментира в световната
федерация. "Догодина в
Ливърпул ще се проведе
европейско първенство.
Англичаните са много
притеснени, тъй като тур-
нирът в Пловдив вдигна

много високо летвата,  а
те се страхуват да не се
изложат", коментира Кос-
тадин Димитров. През но-
ември пак  в залата на ПУ
ще се проведе изключи-
телно силният турнир -
Откритото първенство на
България, в който ще
участва световният елит в
таекуондо. 

Димитров не скри, че
има трудности да съчета-
ва кметуването с шефския
пост в спорта. "Всичко
обаче е посветил на рабо-
тата си като кмет. В наша-
та федерация има стра-
хотни хора, които ми вли-
зат в положението.На
първо място това прези-
дентът Марио Богданов.
Достатъчно е да се чуем
по телефона и знам, че
проблеми няма да има."

„Тракия“ влиза в историята с уникален събор 

Таекуондото - страстта
на Димитров, която чака
олимпийско признание

- Г-н Димитров, свик-
нахте ли вече с кметува-
нето? 

- В никакъв случай. Ако
съм свикнал, няма да мога
да си върша работата. За-
щото ще липсва тръпката,
а без нея изчезва импулсът
за всякаква дейност. Което
означава, че проблемите
няма да ми правят впечат-
ление и ще ги подминавам
с лека ръка. 

-Какво научихте от
първия мандат? 

- Страшно много неща.
Но ще споделя най-важно-
то - прави каквото трябва,
но не чакай признателност.
Разбира се, не мога да под-
мина контактите ми с хо-
рата. Научих да се вслуш-
вам в мненията им, колко-
то и различни да са те. А
най-важното бе да  намеря
най-точния баланс в общу-
ването. 

- Допуснахте ли много
грешки? 

- Много - не, но няма
човек, който да не греши.
Отчитам като пропуски
моментите, когато в нача-
лото се предоверявах пове-
че отколкото бе нужно. Се-
га всяка информация  про-
верявам поне 100 пъти. 

- Какъв е бюджетът
на район "Тракия"? 

- За тази година е той е
1 100 000 лева, като  250
000 идват от гаражите. Ос-
новно парите ще отидат за
инфраструктурата на райо-
на - за направата на трото-
ари и паркинги, ремонти и
преасфалтиране на улици.
Разбира се, и за други дей-
ности. 

-За какво най-много ви
търсят хората? 

- Тук изразходвам най-
много енергия, защото
проблемите на хората
много ме вълнуват. И
страшно се гневя, когато
не мога да помогна. Най-

много ме търсят за работа
и жилища, все неща, които
не зависят от мен. Няма да
крия, че това много ме на-
тъжава. 

- Доволен ли сте от
свършеното през първия
мандат? 

- Дали съм доволен не е
важно. Оценката трябва да
бъде на хората. Все пак
трябва да отговоря на въп-
роса.Решихме проблема в
4 микрорайона, където
направихме паркинги и
тротоари. Вече има 2 фут-
болни игрища от професи-
онален тип с изкуствена
трева. Те са до блок 2 и до
ЦДГ "Десислава". Освен
това направихме други 15
футболни игрища в меж-
дублоковите пространства
и 13 площадки за фитнес.
Оборудвахме две зали за
джудо и тенис на маса.
Преобразувахме 5-те кръ-
гови движения и парка сре-
щу "Черноризец Храбър".
Открихме детската ясла

"Приказка". За 4 години за-
садихме над 3500 дръвче-
та, а парк "Лаута" се пре-
върна в място за отдих и
спорт. Тракийци си спом-
нят, че там беше едно
опасно място, което хора-
та заобикаляха. Подобрих-
ме осветлението в района,
стараехме се да намалим
дупките по улиците, стана
чисто. Сега по всички бу-
леварди има много цветя и
не случайно много хора
наричат "Тракия" градина. 

- По време на първия
мандат някои местни
политици ви критикува-
ха за лошото състояние
на Ботаническата гра-
дина. Какво можем да
очакваме през следващи-
те 4 години? 

- Най-напред искам да
уточня, че  Ботаническата
градина е собственост на
Аграрния университет, та-
ка че обвиненията към мен
на са основателни. Разбира
се, ние няма да оставим то-

зи проблем. Разговарях с
ректора на Университета
професор Христина Янче-
ва. Тя обясни, че ще канди-
датстват за средства от
МО за Ботаническата.
Убеден съм, че нещата ще
дойдат на мястото си.
Стратегията ни за решава-
не на проблемите в "Тра-
кия" е повече от ясна. Ние
вървим последователно
при изпълнението на прог-
рамата за развитието на
района. Целта ни е да над-
граждаме постигнатото

досега и място за отстъп-
ление няма. Естествено,
генералната ни линия е да
подобряваме инфраструк-
турата и да правим живота
на тракийци по-добър и
спокоен.Въведохме утрин-
ната ведрина в училищата.
Тя зарежда децата с енер-
гия преди началото на ча-
совете. Своето майсторст-
во в тренировките показ-
ват пред учениците едни от
най-добрите ни спортисти.
Вече имаме нови 3 фут-
болни игрища. 

Костадин Димитров: 

Лаута се превърна 
в място отдих и спорт

Кметът на район "Тракия"
Костадин Димитров е на 41 го-
дини. Той е начело на най-мла-
дия квартал  втори мандат. За-

вършил е математика в Плов-
дивския университет "Паисий
Хилендарски".  

Семеен е с две деца.  Ди-

митров е вицепрезидент на
Българската федерация по тае-
куондо ITF. Притежава 6-и дан
в каратето. 



Голямата базилика се
очертава да бъде пер-
лата в короната на Ев-

ропейската столица на кул-
турата, след като кметът
Иван Тотев и президентът
на фондация "Америка за
България"  Джордж Зару-
бин подписаха меморандум
за сътрудничество за рес-
таврация на Епископската
базилика.

Това е един проект, кой-
то ще заеме централно мяс-
то в програмата на Пловдив
като културна столица на
Европа през 2019 година.
Обект с основно значение, с
открития - изключително
впечатляващи и привлича-
щи вниманието както на
българските, така и на меж-

дународните научни среди.
Проектът включва пъл-

ното разкриване на Голяма-
та базилика с всички мозай-
ки и създаване на ново пло-
щадно пространство в гра-
да, което ще бъде функцио-
нално свързано с първия
обект - Малката базилика.

Обектът ще бъде свързан с
Одеона и със северната
страна на Римския форум, с
улицата и културния център
"Тракарт".

Меморандумът е осно-
вата на стартиране на раз-
ширяване на проекта, разк-
риване на всички историчес-

ки пластове, експонирането
им в подходяща среда в ця-
лата им красота, което е
много ценна историческа
информация", каза Иван То-
тев.

След успеха на Малката
базилика и разкриването на
експонатите там бордът на

директорите на "Америка за
България" е решил да одоб-
ри инвестицията от 4 885
000 лева с един още по-го-
лям проект - Епископската
базилика. "Вярваме, че това
място ще се превърне в мяс-
то от световно значение и
ще привлече туристите от

цял свят, ще бъде централно
място в инициативи и съби-
тия, свързани с Пловдив ка-
то европейска столица на
културата през 2019 годи-
на", убеден е Джордж Зару-
бин.

Голямата Базилика е
най-големият раннохристи-
янски паметник в България
от IV век с впечатляващи
мозайки. Под основите на
Базиликата има запазени
останки от по-ранен архео-
логически паметник - най-
вероятно тракийски езичес-
ки храм. Те ще бъдат проу-
чени, за да бъде представен
обектът в своята цялост -
ценен за поколенията и ин-
тересен за туристите.
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Пловдив посрещна
първия по рода си  Меж-
дународен кулинарен фес-
тивал "България посреща
вкусовете на света" и ста-
на един от седемте града,
които  организират по-
добно събитие.  На едно
място  бяха събрани ку-
линарните традиции, оби-
чаи и многообразие на 17
държави. Дойдоха посла-
ници и представители на
на Румъния, Израел, Ин-
донезия, Италия, Мекси-
ко, Индия, Венецуела и
САЩ.

"Тук събираме държа-
ви с много различна и до-
ри екзотична кухня и то
от такива, които може би
един човешки живот няма
да стигне, за да бъдат
обиколени всичките. Но
тук, на едно място, под
един покрив можем да се
докоснем до тези държа-
ви. Храната олицетворява
съответната страна, тук

ще можем да се докоснем
до част от нея - култура-
та, хората, да опознаем
различните вкусове от
различните места", каза
на откриването кметът
Иван Тотев.

Всеки от седемте гра-
дове - домакини трябваше
да  представи страната ни
с типичните зарегиона
вкусове и традиции.

"Кухнята на Пловдив"
използва в рецептите си
автентичен чувен на 126
години, а посетителите
дегустираха повече от 10
различни блюда и питета,
характерни за града и ре-
гиона.

Приходите от благот-
ворителния базар, както и
средствата от входната
такса бяха предоставени в
подкрепа на Фондация
"Искам бебе" - клон
Пловдив, която подпома-
га двойки с репродуктив-
ни проблеми.

Пловдив посрещна
вкусовете на света

Голямата базилика

Кметът Иван Тотев и Джорд Зарубин подписаха 
меморандум за сътрудничество за цялостното 
разкриване на Голямата базилика

Пловдив отново има
своите носители на награ-
да "Пловдив" , която тра-
диционно се връчва в наве-
черието на 24 май.  Най-
заслужилите пловдивски
творци  получиха статует-
ките си на бляскава цере-
мония в дом на култарата
"Борис Христов".

"Изпълнен съм със са-
мочувствие за това как с
всяка следваща година
награда "Пловдив" става
все по-посещавано и по-
добре организирано съби-
тие и вече имаме всички
обективни причини да сме
Европейска столица на
културата", каза кметът
Иван Тотев. Той изрази на-
дежда, че скоро Пловдив
ще има и Дом на операта.

"Пловдив е велик и
ние имаме щастието да
живеем в този град, в
който старост и младост
живеят в едно", заяви Не-
дялко Славов, който по-
лучи статуетката в кате-

горията "Художествена
литература".

Нина Найденова, ди-
ректор на пловдивската
опера, носетел на награ-
дата за музикя, с гордост
заяви, че работи с едни
от най-талантливите и
ентусиазираните артис-
ти у нас, а трудът, който
полагат всичките 220
души в екипа, им се отп-
лаща. Тя  сбъднала своя-

та лична мечта за опе-
рен театър, който отбе-
лязва ръст на посетите-
лите със 150 процента.

"Искаш ли да създа-
деш нация, създай теа-
тър, е казал Гьоте. Дра-
матичен театър Плов-
див е нация", заяви ак-
тьорът Стефан Попов,
носетел на  наградата за
театър.

Извънредна награда

получиха Градската ху-
дожествена галерия и
Пловдивският културен
институт, заради предс-
тавената изложбата на
100 френски гравюри,
обхващащи периода от
18 до 20 век, които са
собственост на Галерия-
та, но просъществуваха
благодарение на екипна-
та работа на двете инс-
титуции.

Награда „Пловдив“ за творците на велик град

перлата на  културната столица

ПРИЗЬОРИТЕ
Изобразително изкуство -  Моника Роменска
Журналистика -  Владимир Балчев
Художествена литература -  Недялко Славов
Архитектура -  арх. Илко Николов
Музика - Нина Найденова
Операторско майсторство и фотография - катедра
"Приложни изкуства" в АМТИИ
Художествен превод - Иван Вълчев
Театър -  Стефан Попов
Детско творчество - Държавен куклен театър 
Дарител на годината - "КЦМ 2000"


