
"Добре дошли, шампиони, отново"! Кметът  на Община Пловдив инж. Иван Тотев посрещна шампионките на България по волейбол от ВК "Марица". Отборът защити своята
титла от миналата година. "Много сме щастливи за поредна година да ви посрещнем и да се поздравим с титлата, която прославя нашия град. Най-искрено благодаря за
това, което правите за Пловдив, както и на всички, които полагат усилия да развитие на спорта - и на спортистите, и на техните треньори", заяви  Иван Тотев. 

Пловдив е на световната
винена картаЗдравейте!

Интересът на инвеститорите
към Община Пловдив се засилва. Ето
ви един пример. До гарата в район
„Тракия“ беше продаден  имот от
15 декара за  3,9 милиона лева.  Пър-
воначалната цена беше 2 милиона,
но в крайна сметка тя скочи двойно.
Това е показателно, че инвеститорите в Пловдив
не се притесняват дали бъдещите им проекти ще
се случат. Те инвестират смело и това е показа-
телно за тренда на развитие на града. Откакто
съм кмет такъв търг не съм наблюдавал и това бу-
ди оптимизъм у мен. 

Пловдив отново е  признат за бизнес град  на
годината - 2015, което го нарежда сред най-добри-
те за живеене у нас. Това е още едно признание за
града, който притежава не само уникално култур-
но-историческо наследство, но и създава условия
за нарастване на инвестициите. Над 80 млн. лв. ще
бъдат инвестирани в града ни като бенефициент
по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-
2020.

Пловдив  стана център на международния тури-
зъм - представители на 70 компании в бранша от
17 страни дойдоха в града  за традиционната си
среща.  Продължава възходящото ни развитие  в
тази област. Над 10 процента ръст за първите ме-
сеци на годината  бележат приходите от продаж-
ба на билети във всички пловдивски музеи. Рекор-
дьор е Природонаучният, чиeто обновление продъл-
жава и скоро пловдивчани ще видят една от най-
впечатлявищете експозиции.

С настъпването на пролетта Пловдив е все по-
зелен и уютен. Три милиона цветя собствено про-
изводство ще красят града и тази година. След
профилактика са пуснати фонтаните и чешмите,
които са 45. 

Инж. Иван Тотев, кмет на Пловдив

Аз карам велосипед, 
последвай ме! -
градска кауза 

Гаражните
клетки 
се махат 
за 11 000
паркоместа
-по-доброто
решение

БЕЗПЛАТНО ИЗДАНИЕ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ                БРОЙ 12, април 2016 г.

Пловдив организира
впечатляващо изда-
ние на най-престиж-

ния световен винен кон-
курс Concours Mondialde
Bruxelles. Гости и участ-
ници оцениха  перфектна-
та организация  на дома-
кините от Община Плов-
див. "Въодушевени сме,
Пловдив е на световната
винена карта!", възкликна
директорът на конкурса

Тома Костенобъл.
Близо 9000  проби на

вина от 55 държави се
представиха в надпрева-
рата, която за първи път
се провежда в България.
Съревнованието на такъв
брой вина от цял свят е
прецедент в историята на
престижния конкурса, ко-
ментират организатори-
те.

В дегустационните ко-

мисии се включиха 350
водещи еножурналисти,
сомелиери, търговци на
вино и енолози. 40 от тях
бяха български дегуста-
тори, като половината от
родните представители в
международното жури са
сред най-добрите енолози
у нас. Над 260 проби на
родни производители бя-
ха дегустирани, като за
сравнение миналата годи-

на техният брой е бил 80. 
"Изборът на Пловдив

като домакин на 23-ото из-
дание на Concours Mon-
dialde Bruxelles бе много
правилен. Точен е и мо-
ментът, защото организа-
цията в Пловдив е на мно-
го високо ниво", заяви То-
ма Костенобъл.

Още на страница 4

Пловдив е
бизнес град
на България
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В Пловдив
изграждаме
уникални за
страната 
зони за спорт 
7
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Георги Титюков:



До края на годината
английската компания
60K ще наеме още 230
служители в Пловдив
към работещите сега
330. Тя  е от първите аут-
сорсинг компании, ин-
вестирали в града преди
повече от 2 години.
Очакванията са били за
по-бавен  темп на разви-
тие, но качеството на ра-
ботната ръка е позволило
бройката на служителите
да стигне половината,
колкото са в София.

Кметът на Пловдив
Иван Тотев и шефът на

60К Джон Гладуиш заса-
диха 11 дръвчета на
Гребната. "Разрастване-
то на 60К в Пловдив се
дължи на клиентите ни.
Те са истински впечатле-
ни от града и промените
в него, харесват мястото
и искат да развиват биз-
нес оттук", каза Гладиуш.
Според него хората в
Пловдив не виждат как се
развива градът им, поне-
же всеки ден са тук. „Но
аз при всяко идване виж-
дам промените, които
прави кметът“, каза още
Гладуиш.

Още 230 работни места за
града в английска компания
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На своята сесия  от
14 април Общински-
ят съвет взе реше-

ние  за въвеждане на пла-
тени паркоместа срещу
месечна такса от 15 лева.
Веднага се появиха спеку-
лации за задължително
абониране, за търгове на
всяка цена, което ще дове-
де до междусъседски вой-
ни.

Нищо подобно няма да
се случи, тъй като намере-
нията на общинската адми-
нистрация са съвсем дру-
ги.

Това решение отваря
пътя за по-добро развитие
на Пловдив. Поставя се на-
чалото на премахването на
гаражните клетки и обла-
городяване на междубло-
ковите пространства. Това
ще е процес, който ще се
случи в следващите някол-
ко години и гаражите в це-
лия град да бъдат премах-
нати.

Дава се възможност на
хората, които искат, да

имат платено паркомясто
там, където живеят. След
големите паркове, буле-
варди и пространства вре-
ме е да се помисли и  за
малките зони в кварталите.
В момента такива правила
за платено паркиране имат
живущите в "Синя зона" и
"Зелена зона".

Схемите на районните
архитекти за обособяване
на паркоместа да бъдат
одобрявани с решение на
Общински съвет, което ще
даде още една прозрачност
и информираност на граж-
даните.

В следващата една го-
дина ще се определят мес-
тата, на които може да има
платено паркиране. Те и в
сегашния момент са места
за платено паркиране, но
под формата на гаражи.
Там, където са били гара-
жите, там ще бъдат и нови-
те паркоместа.

С постепенното пре-
махване на 8000 гаражни
клетки  се очаква увелича-

ване  на местата за парки-
ране на 11 000. Община
Пловдив се ангажира за
следващите сесии на Об-
щинския съвет да обясни
публично на гражданите
как ще се провеждат тръж-
ните процедури.

Ако няма интерес към
платените паркоместа, те
ще се заемат свободно.
Ако броят на  подалите за-
явление за платено място
за паркиране е равен на са-
мите места, то тръжна
процедура няма да се пра-
ви. Търг ще има само кога-
то за едно място има пове-
че от един желаещ.

Районите администра-
ции се нуждаят от техно-
логично време, за да зад-
вижат процеса с премахва-
нето на гаражните клетки.
Затова беше необходимо
да се приеме подобно ре-
шение и те да започнат да
работят. Трябва да бъдат
прекратени досега същест-
вуващите договори за из-
ползване на гаражи или да

се изчака крайният срок на
тяхното действие. Ще има
гратисен период за пре-
махване на клетките от са-
мите собственици. Ако не
го направят, Общината ще
изпълни тази задача.

Гражданите трябва да
бъдат наясно - Общината
не прави нещо тайно, зад-
кулисно и непублично.  Ед-
на година има мораториум
- новите схеми за паркира-
не ще бъдат на мястото на
старите, т.е. там, където е
имало гаражи. Няма да се
допуска паркиране в зеле-
ни площи.

Таксата от 15 лева е ед-
но предимство за гражда-
ните, които искат да имат
свое паркомясто пред бло-
ка си. Това право не е за-
дължително - който не же-
лае, няма да плаща.

Това е процес на изчис-
тване и облагородяване  на
Пловдив - Европейска сто-
лица на културата.

Гаражните клетки се махат 
за 11 000 паркоместа -
по-доброто решение
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Нов индустриален
град до Пловдив искат да
изградят китайски инвес-
титори от Шенджен. Те
изразиха своите инвести-
ционни намерения  на
среща в Общината със
зам.-кмета Розалин Пет-
ков.

Проектът е пилотен
както за България, така и
за Европа. Изграждането
му е основано на новата
концепция на китайското
правителство "Един път,
един пояс" (One road, one
belt) за обхващане на све-
та чрез икономически от-
ношения по пътя на коп-
рината.

Те са избрали плов-
дивския регион  след про-
учвания на добре разви-
тия инвестиционен кли-
мат в града и  подкрепата
на китайското правителс-
тво. Бизнесмените се на-
дяват китайски фирми и
фирми от региона да из-

вършват обмен на бизнес,
логистика и изложбени
площи. Идеята е чрез
предоставяне на услуги
да се осъществи мост
между китайския и евро-
пейския бизнес .

"Ние вече имаме опит
в това  отношение, тъй
като в Тракия икономи-
ческа зона имаме 100
фирми от 28 държави от
цял свят", каза Розалин
Петков. Холдинг "Пор-
тър Сити", чийто предс-
тавители са китайските
бизнесмени,  е основан
през 1994 г. и е участвал в
120 проекта в Китай.
Има подписани 8 спора-
зумения за изграждане на
подобни икономически
градове.

Китайските инвести-
тори се надяват, че до  3
години проектът може да
бъде реализиран, след ка-
то имат пълното съдейст-
вие на Община Пловдив.

Китайци  опипват почвата
за нов град край Пловдив

Металните гаражни клетки ще бъдат премахвани 

Кметът Иван Тотев и шефът на 60К Джон Гладиуш посадиха
11 дръвчета край Гребната база

Зам.-кметът  Розалин Петков даде гаранции на китайските
инвеститори за пълно съдействие на Община Пловдив



Пловдив получи награ-
дата "Бизнес град на
България за 2015 г." в

класацията за най-добър
град за живеене.  Призът бе
връчен на заместник-кмета
по култура и туризъм Аме-
лия Гешева от министъра на
регионалното развитие и
благоустройството Лиляна
Павлова.

"Категорията "Бизнес
град" е изключително важ-
на, защото бизнесът е този,
който създава работни мес-
та, осигурява заетост, а това
задържа младите да остават
и да живеят в градовете си, а
не да напускат страна-
та.Пловдив е град, който
притежава не само уникално
богато културно-историчес-
ко наследство, но и който
успява да създаде изключи-
телно добри условия за биз-
нес и да повиши процента на
нарастване на инвестициите,
отбеляза министър Павлова 

Над 80 млн. лв. ще бъдат
инвестирани в Пловдив по

Оперативна програма "Реги-
они в растеж" 2014-2020 г.
Средствата са за подобрява-
не на градската сред и подк-
репа за бизнеса.  Над 13
млн. лв. ще бъдат инвести-
рани в професионалните
гимназии, което ще помогне
за обучението на по-добри
кадри за предприятията око-
ло Пловдив.

Амелия Гешева благода-
ри на правителството за
подкрепата и подчерта, че
без инвестиции в инфраст-
руктура Пловдив не би мо-
гъл да получи отличие за
най-добър бизнес град. "В
Пловдив сме убедени, че ако
искаме да се развиваме и да
бъдем най-доброто място за
живеене, трябва да работим
във всички сектори на об-
ществено-икономическия
живот. Това е втората такава
награда, която Пловдив по-
лучава, което показва, че
имаме устойчивост в наша-
та политика“, каза зам.кме-
тът Амелия Гешева.
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Кметът Иван Тотев по-
лучи позлатена значка от
Националната асоциация
на секретарите на общини -
НАСО, която проведе свое-
то общо събрание в Плов-
див.  Отличието се присъж-
да за добро сътрудничест-
во с Асоциацията.

"От името на Управи-
телния съвет ви благодаря
за Вашето отношение. Ка-
то втора по големина об-
щина в България давате
пример колко е важна ро-
лята на секретаря в общи-
ната“, приветства София
Янчева, шеф на НАСО.

"Когато говорим за уп-

равлението, трябва да зна-
ем, че зад политическото
ръководство е много важно
да стоят хора, които могат
да изпълняват идеите и да ги
обличат във форма, в която
те да се случат. Тяхна е отго-
ворността по въпросите,
свързани с експертността,
обучението, въвеждането на
новите стандарти на работа
в администрацията, предло-
женията за законопроекти и
законови промени. Тези сре-
щи са много важни за изг-
раждането на партньорски
отношения между общини-
те", отговори кметът на
Пловдив Иван Тотев.
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70 компании от турис-
тическия бранш в Авст-
рия, България, Германия,
Турция, Косово, Швеция,

Япония, Гърция, Румъния,
Словакия, Италия, Маке-
дония, Малта, Англия,
Мароко, Сърбия и Дубай

се събраха в Пловдив за
VIII Международна среща
за туризъм.

"Пловдив е обявен за

шестия най-добър град в
света, който трябва да бъ-
де посетен през 2015 годи-
на и в топ 10 на водещите
туристически дестинации
в световен мащаб, според
Lonely Planet", отбеляза
зам.-кметът Амелия Геше-
ва в приветствието си към
гостите.

Зам.-министърът на
туризма  Ирена Георгиева
отбеляза, че тази среща е
отличен пример за ползот-
ворното сътрудничество
на Община Пловдив с
фирмите от туристическия
бранш и с българските
външно-търговски предс-
тавителства в чужбина. Тя
представи статистически
данни на Министерство на
туризма като илюстрация
на факта, че това е един от
успешните проекти на об-
щина Пловдив, в резултат
на който се отчита устой-
чив ръст на потока от чуж-
ди туристи през всяка
следваща година.

Туризъм от цял свят се събра 
в европейската столица на културата

Общината с 
отличие от НАСО

"Античната история на
Пловдив  става все по-дос-
тъпна за чуждестранният
бизнес, който в Пловдив и
около града намира добри
условия за инвестиции",
каза премиерът Бойко Бо-
рисов  при откриването на
новия американски завод
на "Сенсата България"
край Пловдив.

"Това са приходи за це-
лия бизнес на прекрасния
Пловдив - има ли заводи,
ще има и гости, ще полз-
ват хотели, ресторанти, ще
се запознаят с историята",
допълни министър-предсе-
дателят.

С построяването на
своя втори  завод компа-

ния инвестира близо 40
милиона, както и открива-
нето на 1500 квалифицира-
ни работни места в рамки-
те на две години.

Американската "Сенса-
та Технолоджис" е свето-
вен лидер в производство-
то на сензори за автомо-
билната индустрия и стъпи
в България през 2011 г.
Тогава тя купи белгийска-
та Sensor-Nite от групата
ELEX за 225 млн. евро.
Първият завод действа в
Ботевград, където се про-
извеждат температурни
сензори за гиганти като
"Фолксваген", "Даймлер",
"Волво", "Фиат" и "Джене-
ръл Мотърс".

Пловдив е бизнес град на България

Премиерът: Нови заводи - нови гости за този прекрасен град!
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Изключително впечат-
лен  от съдействието
и доброто партньорс-

тво на съорганизаторите е
директорът на Concours
Mondial de Bruxelles Тома
Костенобъл.

"Работата ни с българс-
ките енолози, с партньорите
ни от Националната лозаро-
винарска камара, от община
Пловдив, от Международен
панаир Пловдив, от Универ-
ситета по хранителни техно-
логии е изключително доб-
ра. Всички са много въоду-
шевени, че участват в такова
международно събитие.
Всички напълно осъзнават,
че е изключително важно
участието им в конкурса",
коментира Тома Костено-
бъл. Той посочи, че от 10 го-
дини този конкурс пътува,
но за първи път вижда по-
добно въодушевление от
участниците в него. "Извън
техническата организация
съм силно впечатлен от ап-
лицирането на партньорите
ни от общинската админист-
рация, от Министерството
на туризма, от Министерст-
вото на земеделието и хра-
ните", допълни белгиецът. 

Чуждестранните журна-
листи, които участват тук,
изказват удовлетворение от

организацията на конкурса.
"Изборът на Пловдив като
домакин на 23-ото издание
на Concours Mondial de
Bruxelles бе много прави-
лен. Точен е и моментът, за-
щото организацията в Плов-
див е на много високо ниво",
заяви директорът на най-
престижния винен конкурс в
света. Той е убеден, че след
това събитие българските
вина ще печелят нови парт-
ньори, нови посланици, кои-
то ще ги представят по све-
та. Според Тома Костено-
бъл по този начин Пловдив
става част от световната ви-
нена карта.

Има журналисти, вклю-
чително французи и испан-
ци, които ревнуват в поло-
жителен смисъл, че в Бълга-
рия има прекрасни винени
изби на световно ниво. "Това
за тях е откритие. Те не са
познавали България като
туристическа и винена дес-
тинация", посочи Костено-
бъл. "Впечатляващо е, че
наблизо до Пловдив са раз-
положени винарни, които са
уютни, готови да посрещнат
гости на високо ниво. В рам-
ките на конкурсната програ-
ма посетихме с членове на
журито 7-8 винарски изби,
които са снабдени с високо

технологично оборудване,
със стил и качествени вина.
Много сме доволни от гос-
топриемството им", сподели
директорът на конкурса..

Тома Костенобъл заяви,
че не само са оправдани
очакванията му за успешно
издание на Concours Mon-
dial de Bruxelles в Пловдив,
но са и надвишени. Той уточ-
ни, че въодушевлението на
конкурса се допълва и от
студентите, които са подна-
сяли пробите на дегустато-
рите. "Един от принципите
на конкурса е да съдейства-
ме за развитие на обучение-
то на подрастващи, които ще

работят в сферата на туриз-
ма, и съм много доволен от
нивото на подготовка на сту-
дентите от Университета по
хранителни технологии. Ви-
наги за конкурса правим ге-
нерална репетиция по 5 пъ-
ти, а в Пловдив бяха доста-
тъчни само две. Това се
случва за първи път", каза
Тома Костенобъл.

Той сподели, че като ор-
ганизатор екипът на
Concours Mondial de Bru-
xelles няколко пъти е посе-
щавал Пловдив и се е запоз-
нал не само с културно-ис-
торическото наследство на
най-стария жив европейски

град, но и с условията за ту-
ризъм, с ресторантьорския
бранш и кулинарията. "По-
читател съм на българската
кухня. Снабдих се с гювече
от България и приготвям за
семейството си типични
български рецепти", посочи
Тома Костенобъл. Той уве-
ри, че ще се радва отново
България да бъде домакин
на конкурса, чиито директор
е от 20 години и лично ще
съдейства за това.

Concours Mondial de
Bruxelles е най-престижният
независим винен конкурс в
света, единственият пъту-
ващ конкурс в Европа и
единственият международен
конкурс, в който се прави до-
пълнителна проверка на наг-
радените вина, за да се га-
рантира последователност
при качеството.23-ото изда-
ние на Concours Mondial de
Bruxelles в Пловдив се орга-
низира от Probegex в сътруд-
ничество с община Пловдив,
Министерството на туриз-
ма, Министерството на зе-
меделието и храните и На-
ционалната лозаро-винарска
камара, със съдействието на
Съюза на енолозите в Бъл-
гария и Университета по
хранителни технологии -
Пловдив.

Пловдив е на световната
винена карта, въодушевени сме!

Томас Брандъл,
посланик на
Concours
Mondial de
Bruxelles за 
Източна Европа:

Организацията на кон-
курса в Пловдив е отлич-
на. Повечето колеги са за
първи път в България и
сега научават, че страната
предлага много високока-
чествени вина. Конкурсът
дава голям шанс на Бъл-
гария да подобри между-
народния си имидж.

Джеф Дженсън,
американски 
етножурналист:

Организацията на

конкурса е много добра.
Силно съм впечатлен от
студентите от Универси-
тета по хранителни техно-
логии в Пловдив, които
демонстрират чудесни
умения. Щастлив съм да
видя, че те са приветливи
и горди, че са част от ор-
ганизацията в конкурса.
Причината, заради която
съм тук за втори път, са
българските вина и изк-
лючителното гостопри-
емство на хората.

Радослав Радев,
председател на
Националната
лозаро-винарска
камара:

Перфектна организа-
ция!

Тома  Костенобъл, директор 
на Concours Mondial de Bruxelles:

Нова категория за ста-
ри вина бе въведена за
първи път на 23-то издание
на престижния междунаро-
ден шампионат Concours
Mondial de Bruxelles 2016,
чийто домакин бе Плов-
див. Тя включва напитки,
които са произведени през
ХХ век. Условие за учас-
тие в категорията е да има
поне 100-120 бутилки и да
е пуснато на пазара. По то-
зи начин Concours Mondial
de Bruxelles е единствени-
ят международен конкурс
в света с категория за ста-
ри вина. 

Близо 9000  проби на
вина от 55 държави се
представиха в надпревара-
та, която за първи път се
провежда в България. Съ-
ревнованието на такъв
брой вина от цял свят е
прецедент в историята на
престижния конкурса, ко-
ментират организаторите.

В дегустационните ко-
мисии се включиха 350 во-
дещи еножурналисти, со-
мелиери, търговци на вино
и енолози. 40 от тях бяха
български дегустатори, ка-
то половината от родните
представители в междуна-
родното жури са  сред най-
добрите енолози у нас. 

59 журита оценяваха
качествата на пробите в
шеста палата на панаира.

Тази година конкурсът
присъди 4 вида медали -
сребърен, златен и супер
златен за изключителни
вина.Не повече от 7-10%
от дегустираните вина по-
лучават медали, уточни
Патриция Маркес от орга-
низационния екип на съби-
тието.

150 евро струва участи-
ето за едно вино. Рекорден
е броят на българските ви-
на, които се включиха в
конкурса. Над 260 проби
на родни производители

бяха дегустирани, като за
сравнение миналата годи-
на техният брой е бил 80. 

В последния ден на
конкурса бе обявена след-
ващата страна-домакин на
Concours Mondial de
Bruxelles - Испания. Ре-
зултатите от Concours
Mondial de Bruxelles, чие-
то изнесено 23-то издание
за първи път се провежда
в Пловдив, тази година ще
бъдат обявени в края на
месец май 2016 г" 

Брандирането с отли-

чия от това световно пър-
венство води до невероят-
ни резултати за произво-
дителите. Виното е важен
щрих от образа на иконо-
миката на нашата страна.
Като традиционен виноп-
роизводител, България
отговаря на високите
изисквания за качество и
защита на произхода", ко-
ментира зам.-министърът
на земеделието Васил
Грудев.

Блестящо впечатление
на международните дегус-
татори направи добрата
подготовка и сомелиерски
умения на 130-те студенти
от катедра "Хранене и ту-
ризъм" на Университета
по хранителни технологии
- Пловдив.

ОТЗИВИ За пръв път в Пловдив:

Конкурсът с нова 
категория за стари вина
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Министърът на мла-
дежта и спорта
Красен Кралев и

кметът на Пловдив Иван
Тотев се включиха във ве-
лошествие, част от кампа-
нията "Аз карам велоси-
пед, последвай ме".

Повече от 1000 плов-

дивчани, сред които олим-
пийските шампиони Нико-
лай Бухалов и Асен Зла-
тев, заместник и районни
кметове участваха в шест-
вието, чиято цел е да по-
пуляризира карането на
велосипед в града като
част от здравословния на-

чин на живот.
"Това е една прекрасна

инициатива. Аз също ка-
рам по 20-ина километра
два пъти седмично. Плов-
див има  48 км велоалеи и
Дай Боже, това да накара
повече деца да се запалят
по този спорт. Най-голе-

мите производители на ве-
лосипеди са оттук, Ваши-
ят град е  единственият у
нас със закрит колодрум,
така че има всички пред-
поставки Пловдив да се
превърне в център на бъл-
гарското колоездене. Же-
лая успех на всички и бла-

годаря на родителите, ко-
ито са запалили децата си
по спорта", заяви минис-
тър Кралев.

Кметът Иван Тотев
обяви, че в момента се из-
граждат още 15 км велоа-
леи и се планира инвести-
циите за колоездачна инф-

раструктура да продължат
и през следващите години.

"През тази година шес-
твието събра поне 10 пъти
повече хора в сравнение с
миналата. Благодаря на
министър Кралев, че лич-
но подкрепи тази инициа-
тива. За нас развитието на
колоездачния спорт и оси-
гуряването на по-добри
възможности за каране на
колело са градска кауза.
За това е задължително да
популяризираме възмож-
ностите за по-масовото
използване на велосипе-
ди", каза още кметът на
Пловдив инж. Иван Тотев.
Той благодари на партньо-
рите за организацията на
мащабната инициатива.

Аз карам велосипед, 
последвай ме! - градска кауза 

Над 3 милиона цветя
собствено производство
ще красят Пловдив и тази
година, увери директорът
на ОП "Градини и парко-
ве" Стоян Алексиев.

Напълно декорирана с
различни видове летни
цветя е вече Малката
Главна. Екип на ОП "Гра-
дини и паркове" оформи
там красиви фигури с
пламък, разноцветна бе-
гония и  винка, опасани с
бордюр от сребриста ци-
нерария.

Подготовката за лят-
ното зацветяване започна
във всички райони, като
част от пролетните цветя
дори вече са заменени с

летни видове. На площад
"Стефан Стамболов"
пред сградата на община-
та, както и по цялата
Главна, се разполагат на-
кичените с разноцветни
петунии "пирамиди", а по
стълбовете за осветление
- цветните кошници. Но-
ви видове допълват кра-
сотата в "колелата" по
кръговите кръстовища.

Започнаха да разцъф-
тяват и десетките хиляди
рози, включително и част
от засадените тази пролет
7500 броя.

След профилактика и
почистване са пуснати
повечето фонтани и 45-те
чешми в града.

Градът по-зелен 
с 3 милиона цветя

Пловдив спечели по-
редното си отличие на ту-
ристически форум, което
затвърди позициите му
на водещ европейски цен-
тър в областта на туриз-
ма. Градът бе награден
за цялостно представяне
на фестивал в хърватс-
кия град Дубровник.

В компанията на 20
държави, участвали във
форума със стратегии за
туризъм,  Пловдив бе
представен с основните
културно-исторически
забележителности, както
и с проектите по които
Общината работи актив-
но през последните ня-
колко години - Античен
театър, Римски стадион,
Раннохристиянската ба-
зилика, Епископската ба-
зилика, Цар Симеонова-
та градина, Главната ули-

ца, Капана. Пловдив бе
оценен не само като ту-
ристическа дестинация с
изключителни културно
исторически обекти. Гра-
дът получи и висока
оценка и за работата на
администрацията за тях-
ното опазване  и предава-
не на поколенията.

"При връчването на
наградата, председате-
лят на журито отбеляза,
че Пловдив е изключите-
лен конкурент със всеки
свой проект. Не само жу-
рито, а и останалите
участници отбелязаха
целенасочената и успеш-
на стратегия на Община
Пловдив за развитие на
туризма", каза Радост
Иванова, директор на ОП
"Туризъм", която предс-
тавяше Пловдив на фору-
ма.

Пловдив отличен на форум 
за стратегия на туризма 

210 хиляди пловдивча-
ни и гости на града са по-
сетили пролетното изда-
ние на Панаира на заная-
тите. Независимо от ло-
шото време, статистиката
на организаторите показ-
ва, че изложението на ня-
когашната Узун чаршия е
било разглеждано всеки
ден от 35 хиляди  човека.

Това е доказателство за
изключителния интерес
от страна на жителите и
туристите. 85 български
майстори показаха свои
изделия в осмото издание
на панаира, на който бяха
представени 25 занаяти -
тъкачество, плъстене,
грънчарство, художестве-
на керамика, ножарство,
стъклодухаве и стъкло-
пис, свещолеене, изработ-
ване на накити и нацио-
нални кукли, килимарство
и кожарство.

Акцент тази година бе
пленерът по дърворезба.
Седем майстори от раз-
лични краища на страна,
от които две жени, напра-
виха прекрасни пана, пос-
ветени на Пловдив. Дър-
ворезбите бяха дарени на
Община Пловдив за офи-
циални подаръци на гости
в знак на приятелство, ко-
ито поднася кметът.

Майсторската надпре-
вара спечели Емил Темел-
ков, който показа най-доб-
ро познаване на град
Пловдив.Останалите шес-
тима участници демонст-
рираха майсторство и рав-
ностойно владеене на за-
наята, като показаха  тех-
ники на различните школи
в страната.

Достойно се предста-
ви младата смяна резбари
- учениците от Професио-
налната гимназия по дър-
вообработване и архитек-
тура в Пловдив, която ве-
че е общинска.

210 хиляди посетиха
Панаира на занаятите

Директорът на ОП "Туризъм" Радост Иванова връчи 
на кмета Иван Тотев поредния приз за туризъм, 
който спечели Пловдив в Дубровник 

Победителят Емил Темелков



Паркингите пред блоко-
ве 52 и 131 в "Тракия" са го-
тови. Над 50 места за авто-
мобили вече се ползват от
гражданите. "Успяхме да
удържим на обещанието си
и изпълнихме поет пред
жителите ангажимент", зая-
ви районният кмет Костадин
Димитров.  Той уточни, че
дейностите по изграждането
на паркоместа продължават
пред 14-ти и 15-ти блок. Из-
пълнението на строителната
програма в "Тракия" върви с
усилени темпове -  пред 8-
ми блок се правят тротоари,
а пред 52-ри вече има и ново
осветление.

В парк „Лаута" се прове-
де масово залесяване, в кое-
то се включи, както кметът
Иван Тотев, така и всички
райкметове, спортисти. З00
дървета бяха засадени в мик-
рорайон А12.

В парка вече има и две
нови беседки за прекарване
на свободното време на мно-
гобройните посетители.  Те
са дървени и изцяло се впис-
ват в парковата зона. 

"Поставяме беседките в
района на барбекютата по
желание на гражданите.
Мястото се превърна в пред-
почитано за отдих, особено
през почивните дни. При ху-
баво време много пловдив-
чани там организират дори
празници за рождените дни
на своите деца", коментира
Костадин Димитров с обе-
щанието, че облагородяване-
то на "Лаута" ще продължи.

Районната администра-
ция проведе акция за благо-
устрояване на пространство-
то пред Центъра за настаня-
ване от семеен тип за деца в
неравностойно положение

зад блок 7.С посадъчен мате-
риал и райграс беше офор-
мена градинка с алея пред
къщичките.

Стотици пловдивчани  се
качиха на колела за традици-
онното откриване на велосе-
зона в район "Тракия", което
завърши с веселие на "Лау-
та" и награди за децата.

Изложба по повод го-
дишнината от Априлското
въстание бе подредена кмес-
твото на "Тракия". Голям
интерес предизвикваха ята-
ганите и сабите, използвани
по време на въстанието пре-
ди 140 години.
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В район "Южен" започ-
ва изпълнението на проект
"Аз живея независим жи-
вот". Проектът предоставят
услуги за социално включ-
ване в общността или в до-
машна среда на хора с ув-
реждания или възрастни,
които са в пълна или час-
тична невъзможност да се
самообслужват, а също та-
ка да се осигури почасова
трудова заетост на техните
близки, които полагат трай-
но грижи за тях и нямат
възможност да работят.

Деветдесет жители на
район "Южен" са включени
като потребители и започ-

ват да ползват услугите
"Личен асистент" и "Социа-
лен асистент". За лични
асистенти са назначени 49
човека, а социални асистен-
ти са 9.  В помощ на лицата,
ползващи услугите, са наз-
начени също така рехаби-
литатор, медицинска сестра
и психолог. Предоставени-
те услуги са до края на но-
ември 2017 година.

Два проекта на обща
стойност 20 000 лева спече-
ли администрацията на ра-
йон "Западен". Те са финан-
сирани от Предприятието за
управление на дейностите
по опазване на околната
среда, като се предвижда да
бъдат изградени фитнес на
открито и детска площадка.

Първият проект е за изг-
раждане на площадка за
фитнес на открито до ново-
изградения паркинг на ули-
ците "Дивна", "Мащерка" и
"Белица". Намерението е
тук да бъдат поставени 4
уреда - успоредка, лост,
уред за коремни преси и
степер. Вторият проект е за
изцяло нова детска площад-
ка на улица "Петър Ченков".

"Така "Западен" стана
първият район, спечелил
два проекта в Пловдив през
тази година. Още в предиш-
ния мандат обещах да изг-

радим фитнес на открито и
да подменим детската пло-
щадка", заяви райкметът
Димитър Колев.

В "Западен"  започна  и
изграждането на нов пар-
кинг на улиците "Царевец" и
"Дрян", който ще осигури
места за 40 автомобила. Ня-
ма да бъдат премахвани
дървета, а сега съществува-
щата градинка ще бъде из-
цяло запазена.

"Паркингът е по жела-
ние на жителите тук. Аз са-
мият отдавна съм замислил
неговото изграждане и сега
настъпи моментът той да
бъде направен", каза Дими-
тър Колев.Той припомни, че
през  миналата година в ра-
йона са разкрити над 200 из-
цяло нови паркоместа.

Също по желание на жи-
телите започна и подмяна на
тротоара на улица "Русе".

В „Южен“ започна изпълнението
на „Независим живот“

„Западен“ с два нови проекта
- фитнес и детска площадка
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Паркинги, осветление
и залесяване в „Тракия“

Децата от детските гра-
дини в "Източен" се насла-
диха на мюзикъла "Пино-
кио"- постановка на Дър-
жавна опера Стара Загора, в
Дома на културата "Борис
Христов“. С тях беше и ра-
йонният кмет Николай Чун-
чуков, който поощрява
всички форми на запознава-
не с класическата музика и
изкуства.

"За мен е много важно у
децата ни да бъдат възпита-
вани ценности от най-ранна
възраст, каквато е и ролята
на изкуството. Доволен
съм, че в последните две го-
дини детските градини в ра-
йона са постоянни зрители
на всички постановки за де-
ца и с това даваме ясен знак
на родителите, че културни-
те събития в Пловдив тряб-
ва да се съпреживяват и се-
мейно", отбелязаЧунчуков.

В район "Източен" за-
почна работата по проекта
"Независим живот".Стар-

тът бе даден от Николай
Чунчуков, който отбеляза,
че социалната политика на
Общината е насочена към
хората със специални пот-
ребности и има широк соци-
ален ефект, защото дава но-
ва работа на 35 трайно без-
работни граждани за период
от две години, с които са
сключени трудови договори

с всички произтичащи от
това социални права. По
проекта помощ вече полу-
чават 74 души, живеещи в
района, с физически или
ментални увреждания. Спе-
циално внимание е отделе-
но и на децата с уврежда-
ния, като техните родители
са назначени за лични или
социални асистенти.

Децата от „Източен“ на опера с кмета

След залесителната ак-
ция през месец март, на
бул."Марица-юг" вече има и
нови пейки. В зелените пло-
щи между Университета по
хранителни технологии и
бул."Копривщица" са монти-
рани 7 броя пейки.

"Радвам се, че пейките са
поставени по желание на жи-
веещите в района, което е
знак за добрата комуникация
между администрацията и
гражданите" , заяви районни-
ят кмет Георги Стаменов.

Поредното залесяване в
района се проведе в парк
"Бунарджик". Идеята на
райкмета е за всяко изсъхна-
ло дърво да бъдат засаждани
по две нови.

20 нови чинара  бяха заса-
дени и в зелената разделител-
на ивица на бул. "Руски" в
участъка между улиците
"Данаил Николаев" и "Гладс-
тон".

"Тъй като бул. "Руски" е
паметник на градинско-пар-
ковото изкуство, полагаме
изключителни грижи за него-

вото поддържане", коменти-
ра  Георги Стаменов. Според
него цялостната общинска
политика за опазване и разви-
тие на зелената система, во-
дена от кмета на Пловдив
Иван Тотев, дава гаранции
градът да стане най-зеленият
в страната.

Под патронажа на Георги
Стаменов в двора на адми-
нистративната сграда на
кметството се проведе шах-
матен празник под надслов
"Сблъсък на поколенията - 16

срещу 61+".На шахматните
дъски премериха сили 26
представители на различни
поколения - отборът на деца
до 16 години срещу отбора на
"сеньорите" - над 61 години.

Сред участниците имаше
и шестгодишни състезатели
от клубовете ШК "Пловдив"
и ШК "Чесбомб", както и 88
годишната Малинка Митова,
която получи специалната
награда на кмета на "Центра-
лен" за най-възрастен участ-
ник.

Със засаждането на 20
иглолистни дръвчета стар-
тира облагородяването на
парк "Красива България" в
район "Северен". Събитие-
то се осъществи по инициа-
тива на Висшето училище
по агробизнес и развитие на
регионите със съдействието
на кметството на район"Се-
верен". 

"Предстои да изградим
и пешеходна алея. Тук ще е
първата детска площадка,
която ще започнем да изг-
раждаме до месец. С тази
инициатива изпълнявам
предизборно обещание към
жителите на квартала", каза
райкметът инж. Ральо Ралев
и призова всички граждани
грижат за опазването на
растенията в парка.

Близо 100 кг пластмасо-
ви капачки бяха събрани в
благотворителна акция, в
която се включи и админис-

трацията на район "Севе-
рен". Приходите от нея ще
бъдат използвани за изг-
раждането на зеленчукова
биоградина в Дома за деца,
лишени от родителска гри-
жа "Мария Луиза".

Продължава запълване-
то на неравности по ули-

ците в район "Северен".
Работи се на едно от

най-натоварените шосета -
"Рогошко шосе". Вече са за-
пълнени дупките по буле-
вардите "Дунав" и "Цар Бо-
рис III Обединител". След-
ващият обект е "Брезовско
шосе".

„Северен“ променя 
парк „Красива България“

Нови пейки и дървета  в „Централен“

Георги Стаменов награди най-добрите на шахматния турнир 
в двора на кметството

Николай Чунчуков изгледа "Пинокио" 
с децата от детските градини в района

Районият кмет Димитър Колев и заместникът Нонка Симеонова
направиха първа копка на паркинг за 40 автомобила

Кметът на "Тракия" Костадин Димитров поведе 
традиционното велошествие в района

Райкметът  Борислав Инчев 
даде ход на проекта, от който
ще се ползват 90 души от
"Южен"

Кметът на "Северен" Ральо Ралев изпълнява предизборно 
обещание да облагороди парк "Красива България"



-Господин  Титюков,
къде се чувствате по-
добре - в район "Цент-
рален" или в спорта?

- И на двете места ра-
ботата ми доставя удо-
волствие. В "Централен"
имам 11 години трудов
стаж на различни нива,
което означава, че обста-
новката ми е позната. В
спорта има много емо-
ции, което ми допада.
Разбира се, навсякъде се
явяват проблеми, които
трябва да бъдат решава-
ни. Така че никъде не е
лесно. 

- Сега обаче ще гово-
рим само за спорт. Как-
во е водещото във Ваша-
та работа?

- Това, което никога
няма да забравя, е едно
изследване на Евростат.

Там се казва, че всяко 1
евро, вложено в спорта,
спестява 7 евра, които ще
отидат за здравеопазване.
Така че, основната ни цел
е да създаваме условия за
спорт и да стимулираме
тази дейност. Мисля, че
се справяме в тази посо-
ка. Непрекъснато изграж-
даме спортни площадки и
открити фитнес зони, а
велоалеите в Пловдив са
нещо уникално за страна-
та. В края на миналата го-
дина с кмета на Пловдив
Иван Тотев открихме край
Гребната база страхотния
Младежки и спортен цен-
тър, какъвто няма у нас.

-А сега към спортно-
то майсторство. Колко
клуба има в Пловдив?

-Точно 102. Не случай-
но Пловдив е най-спорт-

ният български град.
- Как става тяхното

регистриране?
- Трябва да бъдат ре-

гистирани  от съда, да бъ-
дат признати от съответ-
ната федерация и Минис-
терството на спорта.

- А след колко време
могат да разчитат на
финансова помощ от
общината?

- След една година. А
парите са в зависимост от
резултатите. Има специ-
ална Наредба, където е
изчислено как става това.

- Успявате ли да по-
магате на всички?

- Справяме се. Искам
да кажа, че не работим на
калпак. Помагаме на оне-
зи, които имат истинска
нужда  и за по-скъпи уре-
ди, които спортните клу-
бове сами не могат да си
закупят. На първо място
се грижим да осигурява-
ме условия за трениров-
ки. Давали сме  пари за
щанги, скочище за висок
скок, теписи  за борците,
ройтер за аеробиката и
много други уреди. Под-

помагаме спортните ка-
лендари на клубовете у
нас и в чужбина. За детс-
ките и специализираните
школи отделяме по 90
000 лв., помагаме и на
клубовете, които разви-
ват спорт от социално
значение. Отделяме по 40
000 лв. и за проектоолим-
пийското звено звено.

- Кои са общинските
спортни обекти и как
ги поддържате?

- На първо място това
е "Колодрума".  Басейн
"Младост" също е общин-
ски. Всеки момент ще
стане готов проектът за
50-метров басейн и там
ще стане страхотен комп-
лекс. За кортовете на
"Локомотив" и "Албена"
сме сключили 20-годиш-
ни договори срещу инвес-
тиционна програма. Има
и други обекти, които сме
дали на клубовете срещу
символични наеми.

- А как стои въпро-
сът с Гребната?

- Каналът е включен
към 14-те национални
спортни обекта. Ние оба-

че участваме активно в
неговата поддръжка. Та-
ка например всяка годи-
на плащаме такса от 90
000 лева на Басейнова
дирекция и между 100-
110 000 лева на Напои-

телни системи, тъй като
харчим по 4 млн. кубика
вода. Редовно зарибява-
ме с бял амур и бял тол-
столоб, които възпират
развитието на водорас-
ли.

- Как вървят неща-
та около стадион
"Пловдив"?

- Вече съобщихме, че
чакаме специалисти от
УЕФА и ИААФ, които да
се произнесат около бъ-
дещето на стадиона. Ис-
каме да направим едно
подробно задание за про-
ектиране и чак след като
се изготвят работни про-
екти  по всички части и
съответните количестве-
но-стойностни сметки
към тях, ще можем да ка-
жем колко струва  завър-
шването му, за да знаем
какво ще правим в бъде-
ще. 
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В Пловдив изграждаме уникални за
страната зони за спорт 

Георги Титюков:

Георги Титюков е заместник-кмет на Плов-
див, който отговаря за спорта, младежките дей-
ности и социалната политика в града. Все дей-
ности, които изискват много работа и сърце.
През миналия мандат бе и кмет на район "Цен-
трален", което показва, че административната
дейност е в кръвта му.

Басейн "Младост" ще се превърне в плувен комплекс

Георги Титюков приветства  гостите при 
откриването на  своята гордост - Младежки център

Новият младежки цен-
тър край Гребната се пре-
върна в истински спортен
рай. Той бе построен през
20015 г. с пари на Евро-
пейското икономическо
пространство 2009-2014,
известно като Норвежката
програма. В изграждането

са вложени безвъзмездно 2
млн. и 243 хиляди лева.
Общината надгради с над
1.5 милиона лева построя-
ването на спортен комп-
лекс и детска площадка.
Сега там има детска пло-
щадка, 3 футболни игрища,
2 баскетболни, 1 комбини-

рано за тенис и волейбол,
фитнеси на открито, 4 маси
за тенис, 200-метрова пис-
та, подвижни трибуни за
504 души, отделно освет-
ление за всяка площадка. В
сградата има семинарна за-
ла, 3 по-малки семинарни
зали, библиотека, компю-
търна зала с 15 работни
места, 6 съблекални, ле-
карски кабинет, зона за
хранене, 17 стаи с 41 мес-
та. 

Ето тарифите за полз-
ването на спортните обек-
ти. За деца и ученици до 19
г.  от 8,30 до 17 ч. спорту-
ването е безплатно. След
17 ч. и в събота и неделя:
футбол - 50 лв. за 1 час.
баскетбол, волейбол и те-
нис - 10 лв. за 1 час, тенис
на маса - 4 лв. за 1 час. От
8,30 до 23 ч. фитнесът и
пистата могат да се полз-

Близо 800 участници
от 17 страни  стартираха в
първия класически мара-
тон "Пловдив". На страрта
застанаха и 150 деца, кои-
то пробягаха 3 км от дис-
танцията. Първото по ро-
да си състезание в Плов-
див беше открито от зам.-
кмета по спорта и социал-
ната дейност Георги Титю-
ков.

Победител стана 41-го-
дишният мароканец  Ах-
мед Насеф, който се със-
тезава за Италия, с време
2:28:29 часа. При жените
спечели най-добрата ни
атлетка в дългите бягания
Добринка Шаламанова с
време 3:10:21 часа. 

"Трасето беше превъз-
ходно", похвали организа-
торите победителят На-
сеф. Призьорите на 1-во,

2-ро и 3-то място в катего-
риите получиха съответно
по 3000, 2000 и 1000 лева
от наградния фонд.

Игрищата край Гребната все по-предпочитани 800 бегачи от 17 страни 
на първия маратон „Пловдив“



Изграждането на зак-
рита ботаническа
градина зад Приро-

донаучния музей се обсъж-
да в Пловдив. Обмисля се
да се преработи проектът
на Дондуковата градина
така, че да се обособи
оранжерия за екзотични
растителни видове. Идеята
е през новия изход на му-
зея и предвидената върху
160 квадрата оранжерия

посетителите да излизат
към градината, обогатена
с ботаническа растител-
ност и с атрактивни водни
площи.

Към комплекса предс-
тои и приобщаването на
съседната зала "Лотос",
която ще бъде почистена

и разкрасена с художест-
вено осветление. Проек-
тантите на сградата ра-
душно са приели идеята,
тъй като залата в момента
почти не се използва.
Връзката между двете
сгради - на музея и "Ло-
тос", ще се решава от

екип на архитекта, който е
автор на морската гради-
на в Балчик.

Сегашният фонтан
най-вероятно ще се пре-
махне. Кметът на район
"Централен" Георги Ста-
менов уточни, че този
фонтан е правен допълни-

телно и липсва в първона-
чалния проект на Донду-
ковата градина

Георги Стаменов обе-
ща зоната около Приро-
донаучния музей да се
превърне в истински райс-
ки кът.

Очаква се скоро да се
обнови фасадата на музея,
която е паметник на кул-
турата. Според директора

Огнян Тодоров проектът
ще възстанови максимал-
но близо автентичната ви-
зия на първото пловдивс-
ко кметство след Осво-
бождението.

Климатиците по про-
зорците изчезват, основ-
ният цвят е охра, а изола-
цията ще е херметична, за
да предпазва максимално
експонатите.
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Два нови филма се
въртят от в 3D планетари-
ума на Природонаучния
музей - "В търсене на края
на Слънчевата система",
създаден от данни, изпра-
щани от сонда на НАСА, и
"Тъмнината". Лентите са
изключително интересни
и ефектни. Музеят пред-
вижда да  надгради систе-
мата за прожекции  с по-
мощна - 20х60 херца.

Интересът към музея
продължава да расте.При-
родонаучният е рекордьор
по приходи - над 60 000

лева са постъпленията от
началото на годината.
Планът от 100 000 лева
приходи за година при
всички случаи ще бъде
задминат. Постъпленията
се инвестират обратно в
музея.

Уникална маска от I век
зае отново мястото си в Ар-
хеологическия музей след
21 години. Тя е открадната
през 1995 година при въоръ-
жен грабеж. Директорът на
музея доц. Костадин Кисьов
представи новото бижу в из-
ложението, което вече е на
разположение на посетите-
лите.

В цял свят има три таки-
ва маски. Пловдивската  е от
най-красиво изработените и
представлява параден
шлем. Другите две се нами-
рат в Германия и Франция.
Служила е при церемонии и

паради. Цената на подобни
шлемове варира между 2 и 3
милиона евро.

Ценният експонат е отк-
рит при разкопки на могила
в квартал "Каменица" през
1905 година от тогавашния
директор на музея Борис
Дякович. Целият гробищен
комплекс, където са намере-
ни златни венци и пръстени,
са италийски внос и предс-
тавляват погребален дар на
знатен тракиец.

В постоянната експози-
ция може да се види и брон-
зовият шлем с митологич-
ните украси, който беше от-

крит край Брестовица, бла-
годарение на финансовата
подкрепа на Община Плов-
див. Така Археологически-
ят музей стана един от най-
богатите, тъй като подобни
експонати са изключително
редки.

Според директора на
музея доц. Костадин
Кисьов няма друг такъв
случай на върнат експонат,
откраднат преди повече от
20 години. Може би само
една кражба на златен екс-
понат от нумизматичния
музей в Атина, но в рамки-
те на 5 години е върнат. 

Два нови филма 
в 3D планетариума

Уникална маска от I век 
се върна в Археологическия

Около Природонаучния музей - райски кът
Реновираната сграда ще бъде в автентичния
си вид като паметник на културата

Директорът Огнян Тодоров разкрива 
плановете на музея - все по-притегателен
с нови филми и нови експозиции

Ботаническа градина на гърба
на музея ще е новата атракция
за посетителите 

Над 2000 вида безгръб-
начни от цял свят са пред-
ставени в гостуващата из-
ложба в Природонаучния
музей. Всичи видове са от
категорията "най-най" -
най-красивите, най-голе-
мите, най-цветните", уве-
ри директорът Огнян То-
доров.

Експонатите са част от
най-голямата в страната
частна колекция на безг-
ръбначни, собственост на
зооинженера от Ямбол
Петко Петков, и се показ-
ват за първи път в страна-
та. Освен интересни и вну-
шителни, в изложбата са
включени и изключително

редки видове за ценители.
Най-атрактивната част

са пеперудите. Сред тях е
и най-голямата нощна  -
Тизания агрипина, която

достига 32,5 см. Тя е един
от близо 50-те вида, които
ще бъдат размножавани и
отглеждани в музея след
очакваното скорошно отк-

риване на залата за живи
пеперуди.

Изложбата ще продъл-
жи до края на май.В съ-
седна зала е експонирана
част от стационарната ко-
лекция на Природонауч-
ния музей от безгръбнач-
ни.

"Хората се радват и ха-
ресват това, което правим.
Около 40 на сто от посе-
тителите са групи извън
Пловдив", коментира Ог-
нян Тодоров.

Предвижда се основни-
те зали с бозайници, птици
и земноводни влечуги да
са в техническа готовност
да приемат посетители
след около месец-два.

Пеперуди от цял свят на гости за два месеца




