
Реконструкцията на
„Коматевско шосе“ е най-
важният за общината ин-
фраструктурен обект в
момента. На мястото на
паважната улица се из-
гражда модерен асфалтов
път с велоалеи, тротоари

и осветление, ще има
нова канализационна сис-
тема.“ 

Ремонтът  започна,
„Коматевско шосе“ до
кръстовището с бул.
„Александър Стам-
болийски“ вече е строи-

телна площадка.
Прокарват се временни
трасета  до домовете и
предприятията, разполо-
жени по пътя на рекон-
струкцията.

За първи път освен
две нови битови канали-

зации , по нова техноло-
гия чрез филтри под
пътното платно се из-
гражда и специална кана-
лизация за дъждовната
вода.  

Ремонтът на улицата е
част от съвместния про-

ект на Община Пловдив и
Европейската банка за
възстановяване и разви-
тие на обща стойност
около 30 млн. лв. 

В близките дни  започ-
ва и реконструкцията на
бул. „Руски“. 

От паважна улица - модерен път по „Коматевско шосе“

Успех, пловдивски
олимпийци!

Здравейте!
Горещо строително

лято в Пловдив. Започ-
ваме ремонтите на
важни за Пловдив улици –
„Коматевско шосе“,
„Руски“, „6 септември“,
„Гладстон“.  Ще изпол-
зваме август за ударна
работа. В ход е вторият
етап от реконструкция-
та на бул. „В. Априлов“.
Готова е ул. „Любен
Каравелов“.

Не вярвам да има
пловдивчанин, който да
не е искал това – да си
оправим града, да си
оправим улиците. Да, ще
има известно неудобство,
някъде ще има задръс-
твания, но ще имаме
нови булеварди. 

Призовавам за търпе-
ние!

Работим усилено и по
два други големи за
Пловдив проекти – про-
бивът под Водната пала-
та и Модър – Царевец. 

Надяваме се до края
на годината да имаме
пълна документална
готовност. До есента
сме в очакване какво ще
ни разкрие още Голямата
базилика, където ще бъде
оформен археологически
център от световно
значение. Предстоят
дейности и укрепване  на
втория етаж в   Етно-
графския музей – една от
най-красивите сгради в
Старинен Пловдив. 

Инж. Иван Тотев,
Кмет на Пловдив

Летящ
старт на
Есенния
салон на
изкуствата

Център за
биотехнологии 
в града – 70 млн.
за наука
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Н
а 5 август в Рио де
Жанейро се откри-
ват Летните олим-

пийски игри. Надеждите
на България за медал са
насочени към Пловдив, от
чиито клубове тръгват 10
олимпийци.Това доказва,
че няма съмнение коя е

спортната столица на
страната – Пловдив! 

От него са тръгнали
редица призьори на
Олимпийски игри и шам-
пиони на Европа и света,
тръгват и сега. Мястото
на града в международ-
ния спортен календар е

все по достойно и трайно
- през 2014-та година
Пловдив бе обявен за
първият български
Европейски град на спор-
та.

Кметът Иван Тотев
поздрави пловдивските
олимпийци и ги изпрати с

пожелание за медали.
„Гордеем се, че

Пловдив дава възможност
за реализиране на високи
спортни успехи и тази
година изпраща достойни
свои състезатели на
Олимпийските игри в Рио
де Жанейро. Десетима

наши спортисти спечели-
ха квоти за участие в
Олимпиадата. Гордеем се
с вас и ви желаем нови
успехи!“, каза Иван Тотев.

За пловдивските 
олимпийци на стр. 4-5    

Това е учещ град!
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"Северен" да
стане добро
място за живеене
– това искам! 

При откриването на Европейското първенство по кану-каяк в Пловдив кметът Иван Тотев пожела успех на пловдивските олимпийци

Ральо Ралев:

ЮНЕСКО представя
Пловдив: 

3

Оцет Стоян от църквата в Коматево 

благослови началото на ремонта

7



ПРОEКТИ 2

Посланикът на
Великобритания Ема
Хопкинс се запозна с
добрите практики на
партньорство между
неправителствения сек-
тор, местните социални
и здравни институции в
Пловдив. Тя посети
Център за обществена
подкрепа „За деца и
родители“ на фондация
„За нашие деца“.

Моят опит с непра-
вителствени организа-
ции, които се занимават
с жени и деца не само
във Великобритания,

но и в целия свят, пока-
зва, че  секторът допри-
нася много в процеса

по деинституционали-
зация, защото е гъвкав
и използва иновативни

политики. Фондация
„За нашите деца“,
която работи с органи-

зацията Core Assets –
водеща в приемната
грижа във Великобри-
тания, е пример за
това“, каза британ-
ският посланик..

Стремежът на фон-
дация „За нашите
деца“ е да докаже, че с
интегриран социално-
здравен подход и ефек-
тивна подкрепа за
семействата в риск ста-
туквото може да се
промени. 

Зам.-кметът на
Пловдив Георги Титю-
ков коментира, че

напредъкът на община-
та в процеса на деинсти-
туционализацията е
изключително голям. „В
края на 2011 г. 433 деца
живееха извън семей-
ства. Техният брой през
2015 г. е 280. Разкрихме
6 центъра за настанява-
не от семеен тип за деца
с увреждания,  защите-
но жилище и център за
настаняване от семеен
тип за деца и младежи с
увреждания, които имат
нужда от постоянна
медицинска грижа.“,
каза още зам.-кметът.

Посланик Ема Хопкинс  подкрепи „За нашите деца“

Ч
етири пловдивски
университета под-
писаха предвари-

телен договор и постиг-
наха съгласие за изграж-
дане на център за био-
технологии и здраво-
словни храни. Пловдив
има шанс да привлече
един от четирите центъ-
ра за върхови постиже-
ния в страната. Градът
беше домакин  на бизнес
форума, посветен на
научните изследвания и
иновациите, организи-

ран от община Пловдив
и БАН.

Тук има огромен
научен потенциал, съ-
средоточен в четирите
основни университета,
останалите висши учи-
лища ще помагат, както
и регионалните центро-
ве на БАН и на
Селскостопанската ака-
демия. Имаме реален
шанс да привлечем 70
милиона за наука по ОП
„Наука и образование за
интелигентен растеж“,

което е уникална въз-
можност, коментира
зам.-кметът Стефан
Стоянов.

Четирите вуза, които
се включват, са
Пловдивският универ-
ситет, Медицинският
университет, Универ-
ситетът по хранителни
технологии и Аграрният
университет.

Част от парите ще
бъдат насочени за сгра-
ди и оборудване, но
голяма част от финан-

сирането ще бъде за
специфична техника и
издръжка в средносро-
чен план, за да може
центърът да се развие
за 6-7 години. Очаква
се програмата да бъде
отворена през септем-
ври и до края на година-
та да може да се канди-
датства по нея. 

Профилът на центъ-
ра ще бъде насочен към
здравословен начин на
живот и биотехноло-
гии. 

Център за биотехнологии в
града – 70 милиона за наука

юли 2016 г.

Криста Марквалдер,
председател на
Националния съвет на
Швейцария, дойде в
Пловдив и  поздрави
кмета Иван Тотев за
избирането на града за
Европейска столица на
културата през 2019.
Тя сподели, че швей-
царската икономика е
отворена и е ориенти-
рана много към
външния пазар, към
страните от Европейския
съюз, който е най-сил-
ният им партньор.
България е едно добро
място за инвестициите
на Швейцария  и  мно-
гообразието на Плов-
див е шанс за неговото
пълноценно развитие.

Председателят на
швейцарския парла-
мент  дойде в Пловдив
старта на проекта
„Интегриран подход за
социалното включване
на роми и други уязви-
ми групи в Община
Пловдив“. Две начал-
ни училища, детска
градина и медицински
център са целеви обе-
кти на проекта, чието
изпълнение започва
през септември със
швейцарско финанси-
ране. Планира се
изграждането на две
нови сгради – за

Образователен център
в Столипиново и за
допълнителни кабине-
ти към медицинския
център, както и поре-
дица от образователни
и здравни дейности в
периода до април
2019.

С общ бюджет от 1,
077, 500 лева ) про-
ектът е насочен към
дейности в образова-
нието и здравеопазва-
нето, които са ключо-
ви за ромското при-
общаване. Целевите
райони са Стoлипи-
ново и Куклен. 2-ра
колона, 2-ри абзац,
последно изречение да
стане

Целта е се подобри
достъпът на ромските
деца до детска градина
и училище, да се подо-
бри качеството на пре-
подаването и да се
поощрят родителите да
изпращат децата си на
училище.

В сферата на здра-
веопазването проектът
ще работи за подобря-
ването на достъпа до
първичната медицин-
ска помощ за деца,
бременни жени и
млади семейства, как-
то и да засили здравна-
та профилактика и
семейното планиране.

Швейцария 
е отворена 
за Пловдив

Общностният център
в Пловдив продължава
своята работа, след като
община Пловдив подпи-
са договор за проект на
стойност 708 00 лева,
чийто продължителност е
26 месеца.  

Проектът предостави
подкрепа на деца в ранна
детска възраст и техните
семейства за подобряване
на достъпа до здравна
грижа, формиране на роди-
телски умения, подобрява-
не на семейната среда,
повишаване на училищна-
та готовност на децата за
включване в образовател-
ната система, както и пред-
отвратяване на настанява-
нето на деца в специализи-

рани институции.
Чрез подобряване на

готовността на децата за
включване в образовател-
ната система и подкрепата
за формиране на родител-
ски умения сред уязвими-
те групи родители, се цели
да се ограничи и предава-
нето на бедността между
поколенията. 

Изпълнението на про-
екта дава възможност да
се създаде мрежа за интег-
рирани услуги за ранно
детско развитие и да се
анализират конкретните
резултати, което ще даде
основа да бъде разработе-
на цялостна Стратегия
за ранно детско разви-
тие в България. 

Общностният център  
с нов договор  за 708 000 лева 

Зам-.кметът Георги Титюков и Елена Димитрова, 
директор дирекция „Счетоводство“, подписват договора
за Общностния център
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П
ловдив е първият
български град,
който получи сер-

тификат за членство в
Глобалната мрежа на
учещите градове на
ЮНЕСКО - Global Net-
work of Learning Cities,
с което стана част от
международната образо-
вателна мрежа на орга-
низацията. 

Програмата има
амбициозната идея да
обедини над 100 града
от цял свят, които да
подпомагат образова-
нието и образователния
процес на всички конти-
ненти. Към момента
участие в глобалната
мрежа са взели 35 града
от 20 държави. Целите
са: намаляване броят на
децата, които нямат
достъп до образование,
повишаване и подобря-
ване на образователните
системи по света и
обмяна на опит.

„Трябва да поддържа-
ме и развиваме между-
народни партньорства,
които  да подпомагат
нашите институции,
нашите училища и уни-
верситети. Така посто-
янно ще подобряваме
процеса на обучения,“
заяви заместник-кметът
Стефан Стоянов.

В официалната стра-
ница на организацията
бе публикувана статия
под заглавие „Учещите
градове в България:
Пловдив се присъединя-
ва към Глобалната
мрежа на учещите гра-
дове на ЮНЕСКО“, в
която се акцентира на

ангажираността на
общинската админист-
рация за изграждането
на един наистина учещ
град и заплануваните
мерки в това отношение.
Ето как е представен
градът: 

Учещите градове в
България са изправени
пред вълнуващо разви-
тие, след като Пловдив
става първият град в
страната, който се при-
съединява към Глобал-
ната мрежа на учещите
градове на ЮНЕСКО. 

Пловдив има населе-
ние от 338 153 души.
Градът е втори по голе-
мина в България и е
водещ образователен
център в южната част на
страната. Той, също
така, е номиниран за
Европейска столица на
Културата за 2019 г,
заедно с гр. Матера,
Италия. Градът е изве-
стен със своята мулти-
културна среда, а все
повече млади хора изби-
рат да живеят и работят
в него. Пловдив смята за
свое задължение осигу-
ряването на възможно-
сти за самостоятелно
развитие на своите
жители и се стреми да
създаде богата среда за
живот и лично развитие.

Преминаване от
образователни политики
към политики за учене
през целия живот

При вече добре раз-
витата образователна
инфраструктура на
града, общинската ад-
министрация счита, че е

време за преминаване
към следващата стъпка в
това отношение и декла-
рира своята ангажира-
ност за изграждането на
един наистина учещ
град. Мерките, заплану-
вани в тази връзка,
включват оценка на
потребностите от обуче-
ние и разработване на
подходящи теми за таки-
ва инициативи. Освен
това, Пловдив преразг-
лежда своите образова-
телни политики и пла-
нира промяна, която
предвижда те да включ-
ват повече принципи за
учение през целия
живот. Ключова стъпка
за изпълнението на своя
план е създаването на
орган в рамките на
общинската админист-
рация, който да планира,
провежда, промотира и
контролира инициативи
за учение през целия
живот и гражданско уча-
стие.

Ставайки част от
Глобалната мрежа на
учещите градове, Плов-
див има за цел да създа-
де обмен с други градо-
ве, чрез който да споде-
ля и получава идеи за
ефективни методи на
насърчаване на образо-
ванието и устойчивото
развитие. Град Пловдив
вярва, че Мрежата ще
спомогне за изпълне-
нието на неговите
локални политики и че
ще позволи на други
учещи градове в
България и по света да
се поучат от неговия
опит.

Виртуозът Найджъл
Кенеди ще свири на
Античния театър  на 18
септември, като част от
програмата на Есенния
салон на изкуствата.
Световно известният
цигулар, с рекорд в кни-
гата на Гинес за най-
продавана класическа
творба на всички време-
на (за запис от 1989г на
“Годишните времена”
на Вивалди, с над 2 млн.
продадени копия), ще
представи у нас именно
своя нов иновативен
прочит на “Новите
четири годишни време-
на” – с ново звучене,
различна визия, много
фантазия и енергия. 

Освен “Новите чети-
ри годишни времена”,
поднесени от Найджъл
Кенеди и неговия бенд,
в програмата ще има и
балкански ритми – от
класика до фолклор,
етно и джаз импровиза-
ции. 

Специално участие

ще има и Лондонският
български хор с дири-
гент и солист Десислава
Стефанова и Ваня Ват-
ралова-Станков /соп-
ран/.

Без съмнение акцент
в програмата ще бъде и

световната премиера на
три произведения на
композитора Георги Ан-
дреев, написани специ-
ално за предстоящите
концерти на Найджъл
Кенеди в София, Плов-
див и Лондон.

Найджъл Кенеди свири 
на Античния  нови
„Годишни времена“

Есенният салон на
изкуствата в Пловдив
ще бъде открит от кул-
товата група  GIPSY 4
EVER  с грандиозен
концерт на 2 септември
наа Античния театър.
Пабло Рейес и неговите
виртуозни музиканти
ще представят всички

хитове на Джипси
Кингс, събрани в новия
проект GIPSY 4 EVER.

Есенният салон на
изкуствата се организи-
ра от община Пловдив и
е най-големият култу-
рен формат в града, вече
повече от десетилетие.
След официалното от-

криване на 12-то из-
дание с концерта на
Джипси Кингс, на след-
ващия ден – 3 септем-
ври, емблематичният
Иън Андерсон ще пред-
стави всички хитове на
JETHRO TULL, отново
на  сцената на Антич-
ния театър.

Втората по гледае-
мост телевизия в Бра-
зилия  - „Record Minas”,
засне репортаж за
Пловдив, който ще бъде
гледан от 70 милионна
аудитория. Това е проект
на община Пловдив,
Министерство на туриз-
ма и Министерство на
външните работи на
България.

Теливизионният екип
бе придружаван от
Ренато Русеф Прадо –
почетен консул на стра-
ната ни в Бразилия със
седалище  Белу Ори-

зонте и консулски окръг,
обхващащ щатите Ми-
нас Жерайс, където е
концентрирана една от
най-важните индустрии
на Бразилия – минният
добив и преработка.

Репортажът за
Пловдив е част от маща-
бен проект на Мини-
стерство на туризма,
ориентиран специално
към бразилския тури-
стически пазар.
Репортажът за  Пловдив
и археологическия тури-
зъм са основен акцент
във филма  от пет части.

Пловдив е описан
като „невероятен град,
който има прекрасно
запазен римски амфите-
атър, с 2000 години по-
стар от Колизеума в
Рим“. 

Заснето и излъчено
бе и подробно интервю с
археолога Мая Мар-
тинова. Освен Античния
театър, екипът засне
пешеходната улица (коя-
то пловдивчани наричат
„Главната“) , с новата
водна каскада на стъл-
бите на „Каменица“.

70 милиона бразилци се разхождат из Стария град

Летящ старт на Есенния
сезон с GIPSY 4 EVER

Това е учещ град!
ЮНЕСКО представя Пловдив: 
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Най-добрата бъл-
гарска тенисистка
Цветана Пиронкова се
готви за своята 3-та
олимпиада. 

Състезателката на
"Локомотив" записа
първото си олимпий-
ско участие в Пекин
през 2008 г., след това
през 2012 г. игра на
тревата в Лондон.
Преди турнира "Ролан
Гарос" имаше много
песимисти, които не
поставяха Цвети в
българския олимпий-
ски отбор, тъй като
беше извън 100-те в
световната ранглиста.
Но в Париж Цвети
избухна и стигна до
четвъртфиналите. Там
тя направи  запомня-

щи се мачове и при
малко повече шанс
можеше да стигне
дори до полуфинал. С
победите си голямата
ни тенисистка се изка-
чи с 41 места нагоре и
получи правото да
носи името на
Пловдив в Рио де Жа-
нейро.

Няма никакво съм-
нение, че Пиронкова
се намира в страхотна
форма през този
сезон. Освен това тя и
нейният треньор и
баща Кирил Пиронков
вече са натрупали дос-
татъчно опит в този
спорт. Цветана има
победи над Винъс
Уйлямс, Доминика
Цибулкова, Виктория

Азаренка, а на "Ролан
Гарос" прегази све-
товната звезда Аг-
нешка Радванска.
Което означава, че
спечелването на олим-
пийски медал е нещо
реално. Разбира се,
иска се малко късмет
и дни без контузии.
Цвети каза , че не е
разговаряла с Григор
Димитров да участват
в турнира на смесени
двойки. Двамата имат
сериозни успехи в
този вид състезания.
През 2012 г. в
Австралия те спечели-
ха турнира "Хопман
къп", който се зачита
за неофициално све-
товно отборно пър-
венство.

Цвети Пиронкова на 
своята трета олимпиада

Олимпиадата в Рио
де Жанейро също ще
бъде трета в богатата
спортна кариера на без-
спорно най-добрата
българска състезателка
по плуване Нина
Рангелова. Тя става
олимпийка в Пекин
през 2008-а, после се
състезава в Лондон -
2012, сега е тръгнала за
Рио. Нина покри норма-
тив "А" за участие в
бразилската олимпиада
миналата година на све-
товното първенство в
руския град Казан. В

сериите на 200 метра
свободен стил тя фикси-
ра резултат 1:58,41
мин., който е с 55 стот-
ни по-добър от изисква-
нията на Световната
плувна федерация.
Името на състезаващата
се за пловдивския клуб
"Спринт" състезателка е
сред най-уважаваните в
Европа. На тазгодишно-
то първенство на
Стария континент  в
Лондон Нина се класира
6-а на 100 метра свобо-
ден стил с резултат
54,96 сек. Така тя стана

първата българка, която
слиза под 55 секунди.
На 200 метра Рангелова
завърши 7-а. Нина и
нейният треньор в
Америка Стив Колинс
ще тренират в Далас,
където пловдивчанката
живее и учи. Две седми-
ци преди олимпиадата
те ще се готвят в
Маями, където Нина ще
изкара периода на акли-
матизацията. На 1
август ще лети за Рио де
Жанейро.Амбициите й
са да се класира на
финал на 200 метра. 

Нина Рангелова гони 
финал на 200 метра

„Още преди олим-
пийския квалификацио-
нен турнир в Самсун
казах, че отивам да си
взема квотата за Рио и
изпълних целта си.“
Така започна предолим-
пийския си коментар
световната шампионка
по бокс в категорията до
54 кг Станимира Пет-
рова. На игрите в Рио
обаче тя ще се състезава
в групата до 51 кг.

„За олимпиада целта
е повече от ясна - златен
медал. На финала в
Самсун загубих от олим-
пийската шампионка
Никол Адамс, но това не
ме притеснява, защото
се качих на ринга малко
разконцентрирана от
еуфорията след спечел-
ването на квотата. На
олимпиадата, ако отново
застанем една срещу
друга, знам как да я

победя“, категорична е
състезателката на боксо-
вия клуб "Пловдив".
Станимира твърди, че
няма проблеми с под-
държането на килогра-
мите. „Свикнах с храни-
телния режим и всичко
върви според трениро-
въчната програма“. 

Станимира попада
случайно в бокса. Преди
това тя тренира таекуон-
до, където записва сери-

озни международни
успехи. За бокса я
открива големият
Александър Христов.
"Още като я видях раз-
брах, че това е моят
човек. Отначало се дър-
паше, но след това всич-
ко си дойде на мястото.
Станимира много бързо
попива всичко, което
тренираме. Най-важно-
то, което  разбра, е, че
боксът няма нищо общо
с хамалския бой. Това е
спорт за интелигентни
хора", убеден е светов-
ният и европейски шам-
пион и носител на сре-
бърен олимпийски ме-
дал.

Състезателят на
стрелковия клуб "Тра-
кия" Антон Ризов ще
бъде изключително нато-
варен по време на олим-
пийските игри. Талан-
тливият състезател спе-
чели квоти за три фина-
ла. Антон ще участва в
дисциплините 10 м въз-
душна пушка, 50 м
пушка прав, 50 м от 3
позиции. Това е абсолю-
тен рекорд за български
олимпиец. Антон Ризов
започва професионално
да тренира стрелба, кога-
то навършва 15 години.
Много бързо той тръгва
към европейските и све-
товните върхове. Дебют
на олимпийски игри

прави в Лондон, където
огромното напрежение
му изиграва лоша шега и
той заема 22 място на
пушка от 10 метра и 42-о
на 25 метра. Тези резул-
тати го амбицират да тре-
нира още по-усърдно.
Антон Ризов се предста-
вя много силно в турни-

рите за Световната купа,
където постига отлични
резултати. 

Като връх в кариерата
му засега е миналого-
дишната европейска
титла в холандския град
Арнем, която спечели в
дисциплината 10 метра
въздушна пушка. За голе-
мия успех бе удостоен
със званието Почетен
гражданин на Пловдив.
Антон Ризов се готви при
треньора Веселин
Петков. 

Приказката, че кръвта вода не
става важи с пълна сила за Георги
и Стойко Цонови. Георги е най-
добрият ни състезател на троен
скок, а баща му Стойко е негов
треньор. До миналата година
Цонов старши, който е бивш
национален състезател на трите
крачки, имаше най-добър резултат
от 17,02 м. На международния тур-
нир "Самарско знаме" в Стара
Загора миналата година обаче
Георги спечели първото място със
17,03 метра, като същевременно
извоюва квота за олимпийските
игри в Рио де Жанейро.

За олимпиадата в Бразилия
подготовката започна още през
зимата в ЮАР. Там двамата трени-
рат от няколко години. 

Европейското в Амстердам пък
беше една от сериозните проверки
преди игрите, но контузия провали
теста. Още по време на квалифика-
циите Георги получи силни болки
в коляното, които го принудиха да
се откаже от състезанието след 4-
тия опит. Така той завърши на куц
крак на 7-о място с резултат 16,53
метра. А имаше всички шансове да
спечели медал. Справката показва,
че бронзовият медалист Джулиан
Рейд от Англия с мъка се добра до
16,76 метра. Георги Цонов със
сигурност вече е забравил случи-
лото се в Амстердам и мислите му
са насочени към  Рио де Жанейро.
Не случайно  в гилдията състезате-
лят на "Ботев" е известен като
железния боец.

Георги Цонов изпревари баща си

Станимира иска 
злато на ринга в Рио

Антон Ризов с рекорд 
за български олимпиец 
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"Кога ще ми се случи
нещо, което да ме
зарадва“, каза през
сълзи Габриела Петрова
веднага след квалифи-
кацията на европейско-
то първенство в Ам-
стердам. „Не се получи-
ха нещата. Чувствам се
добре, готова съм. Нито
дъждът ми попречи,
нито условията. Най-
вероятно причините са,

че нямам достатъчно
състезания и техничес-
ки не мога да се реали-
зирам. Кръстът ми е
добре. Нямам пробле-
ми вече. Омръзна ми
да чакам. Да, има
Олимпиада и знам, че
там ще свършат лоши-
те дни. Но ме е яд, че
не успях тук. Много
ме е яд", ядосваше се
Петрова.

Гневът на Габи
показва нейния непри-
мирим характер. А на
какъв психически тор-
моз беше поставена
през пролетта не е за
вярване. Това, което се
струпа на главата на
европейската вице-
шампионка от минала-
та година, би отказало
мнозина от спорта. Тя
беше забъркана в гран-
диозен допинг скан-
дал. Без да има никак-
ва вина. Това не може-
ше да не разклати
подготовката й. Като
капак дойде и непри-
ятната контузия,
която допълнително
нагнети обстановката
около нея. Хубавото
е, че Габи вече гледа с
други очи на олим-
пиадата. Това показ-
ва, че  спортист N1 на
България за 2015
година ще демонстри-
ра истинските си въз-
можности зад океана.
Личният й треньор в
"Локомотив" Атанас

Атанасов е сред най-
големите специалис-
ти у нас в тройния
скок, което е гаран-
ция, че Габи ще бъде
онази състезателка,
сочена за една от най-
добрите в света. Ако
повтори  личното си
постижение от 14,66
метра, може да очаква-
ме олимпийски медал. 

Румен Димитров
никога няма да забрави
международния турнир
по лека атлетика "Са-
марско знаме" в Стара
Загора, който се прове-
де миналата година.
Там той скочи в трой-
ния скок 16,87 метра,
Само 3 сантиметра по-
малко от олимпийския
норматив на ИААФ,
който беше 16,90.
После бе намален на
16,85 м и Румен получи
виза за игрите в Рио де
Жанейро. 

Спортният път на
национала е много
интересен. Той започва
да тренира лека атлети-
ка при Ива Пранджева,
но на 22 години спира и
започва да работи. Но

атлетиката е в кръвта му
и се връща на пистата.
Започва отново да тре-
нира при Ивайло
Русенов в "Локомотив". 

Много скоро става
част от националния
отбор. На европейското
в Цюрих през 2014
Румен се класира за
финала, където заема 9-
о място. Миналата годи-
на на първенството на
Стария континент в
зала в Прага пловдивча-
нинът е 8-и. Тази годи-
на Димитров започна с
авторитетни победи в
Братислава и Питещи.
За участието си на
олимпиадата  не се при-
теснява. Спокоен съм и
тръгвам с усмивка за
Рио де Жанейро, казва
атлетът. 

Няма никакво съмне-
ние, че тази година
Ангел Кодинов взриви
света. 18-годишният
кануист на "Чипилски"
ще бъде най-младият
участник в този спорт за
големи мъже на олим-
пийските игри в Рио де
Жанейро. Подобно яв-
ление не се среща често
на олимпиади. Вярно е,
че Ангел извади в
известна степен късмет
на европейската олим-
пийска регата в герман-
ския град Дуисбург, но
също така е вярно,че
шансовете са естестве-
ният спътник на най-
добрите спортисти в
света. Както е известно,
на квалификацията Ан-

гел завърши на 3-то
място в коронната си
дистанция на 1000 м.
Това означаваше, че
няма да се състезава в
Рио, защото квотите са
две. На другия ден
обаче победителят от
Румъния Леонид Карп
спечели първото място
и на двойка заедно със
Стефан Андрей. Според
регламента на междуна-
родната федерация, ако
състезател спечели
квота и в по-голяма
лодка, губи правото да
участва с по-малката
лодка.

Има много любопи-
тен момент във все още
кратката кариера на
Ангел Кодинов. Въп-

реки, че родителите му
са гребци, той започва
да тренира волейбол, но
много бързо разбира, че
мястото му е във водата.
А негов треньор става
Владимир Генов. Не се
притеснява дали ще
тренира при минусови
температури или под
жарките лъчи на слън-
цето. Много е внимате-
лен в прогнозите си за
олимпиадата. 

Особено след  пред-
ставянето на европей-
ското в Пловдив. "В
Рио за мен ще бъде
успех, ако се класирам
за финал", убеден е
пловдивският талант.
По време на шампио-

ната на Гребния канал
Ангел буквално прего-
ря в желанието си да
спечели медал на всяка
цена. Първият човек,
който подкрепи Ангел,
беше двукратният
олимпийски шампион
Николай Бухалов.
"Класирането на Ангел
на Олимпиадата е
нещо уникално. Пред
него има страхотно
бъдеще. Само не бива
да се бърза. 

Големите успехи в
кануто идват, след като
състезателят навърши
23-24 години", катего-
ричен е Бухалов.

Ангел Кодинов взриви 
световния спорт 

Габи оставя зад 
гърба си лошите дни 

Румен Димитров тръгва с усмивка

Състезателят на
"Хеброс" Кристиян
Василев и бившият му
съотборник в плов-
дивския клуб Георги
Божилов ще бъдат
единствената българ-
ска двойка в гребането
на олимпийските игри
в Рио де Жанейро.
Участието им на
олимпиадата обаче
премина през голяма
драма. Двамата взеха
квота още миналата
година на световното
във френския град
Егбелет, но на трени-
ровка през март
Георги Божилов полу-
чава жестока конту-
зия. По време на фут-
болно мачле той е
блъснат на земята и
къса връзки на ключи-
цата на дясното рамо и
веднага е опериран.
Мнозина отписват
Божилов за олимпиа-
дата, но за късмет на
двамата партньори
той попада в златните
ръце на д-р Васил
Русинов във
Военномедицинската
академия и след
успешна операция
олимпиадата е спасе-
на.

Сега двамата тре-
нират на язовир
"Пчелина" близо до
Перник и не крият
амбициите си за при-
зово място в Рио де
Жанейро. За тяхната
подготовка се грижи
треньорът Петко
Аргиров. Двамата
гребци се считат за
един от най-добрите
екипажи в световното
гребане и съперници-
те им се съобразяват с
тяхната спортна
форма. Ще припом-
ним, че Кристиян

Василев и Георги
Божилов имат 6-о
място на световно
първенство, 4-то за
световната купа и 5-о
в Европа. Така че, при
малко повече шанс по
време на гонките два-
мата отлични гребци
могат да стигнат до
медалите. И няма да е
изненада. И още
нещо. Георги Божилов
чака детенце, така че
със сигурност ще има
допълнителен стимул
за отлично представя-
не. 

Невероятна воля
показа Янислав Гер-
чев, за да извоюва кво-
та за олимпиадата в
Рио. Според регламен-
та на Световната
федерация по джудо
всеки спортист трябва
да събере определен
брой точки от различ-
ни турнири, които да
му гарантират олим-
пийската виза. Ако
поради контузия
някой пропусне някол-
ко състезания, може да
се раздели с олимпий-
ската си мечта, а на
неговото място за Бра-
зилия да  замине някой
слабак. В последните
няколко години
Янислав е безспорни-
ят N1 у нас в катего-
рията до 60 килогра-
ма. Той има медали от
европейски първен-
ства и турнири за
Световната купа. За
подготовката в нацио-
налния отбор и плов-
дивския му клуб

"Арена спорт" се
грижи баща му Атанас
Герчев, който е име в
българското и евро-
пейското джудо. 

Най-големият про-
блем на Янислав са
поддържането на
килограмите. Той
непрекъснато е поста-
вен под напрежение,
защото всяко състеза-

ние започва от канта-
ра. Янислав познава
много добре съперни-
ците си на олимпиада-
та. 

Не се притеснява
от никого, защото
много от тях е побеж-
давал. Иска да е здрав
и се надява на спортен
късмет, без който няма
големи победи. 

Кристиян – отпред, и Георги 

Медал за Кристиян и 
Георги ? Няма да е изненада! 

Цял сезон Янислав Герчев се 
бореше за място на олимпиадата
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80 на сто от жители-
те на „Тракия“ са
доволни от градската
среда, в която живеят,
щастливи са и не биха
заменили своето жили-
ще с друго. Това сочат
данните от проучване-
то, направено от 40
доброволци стажанти
от България, Англия,
Австрия, Испания, в
рамките на форума
„Тракия действа“, орга-
низиран от районната
администрация и
екипа на  ONE ARCHI-
TECTURE WEEK
2016, за който квар-
талът ще бъде основна
локация тази година. 

Обитателите му
най-много харесвали
простора и зеленината,
но майките с деца пре-
поръчвали повече пло-
щадки за игра, а хората
с повече  автомобили
искали още паркинги. 

„Миналото и на-
стоящето на Тракия
тръгват ръка за ръка“,
каза кметът на района
Костадин Димитров,
който е израснал в
панелен блок и в
момента живее в квар-
тала. „Нужен ни е
позитивизъм, нужна ни

е оптимистичната глед-
на точка. Защо човек от
Щатите трябва да
дойде тук и да ни каже
колко ни е интересен
квартала“, посочи
Костадин Димитров
арх. Меган Луенбърг,
която жива близо годи-
на в „Тракия“ и е част
от екипа на ONE
A R C H I T E C T U R E
WEEK 2016.

В рамките на фести-
вала ще има намеса в
първия парк в кварта-
ла, който ще бъде про-
менен според нуждите
и желанията на жите-
лите в микрорайона –
градинката пред блок
1.

„В Тракия има
огромна промяна за
последните 25 години.
Сивият мрачен пане-
лен квартал се е пре-
върнал в атрактивна
градска зона. Промяна,
осъществена най-вече
от гражданите“,  ко-
ментира арх. Любо
Георгиев, директор на
ONE ARCHITECTURE
WEEK

В същото време на
ул. „Съединение" до
блокове 8 А, 9 и 10
започна изграждането

на поредните нови пар-
коместа в „Тракия".
„Осигуряваме удобно
паркиране върху пер-
фектна асфалтова
настилка близо до дома
за още 90 автомобила
на наши съграждани",
уточни Костадин
Димитров. Той при-
помни, че от началото
на годината вече са
изградени 150 нови
паркоместа, както и
1300 кв. м тротоари. В
момента се работи
също и пред блок 12.

„Дори в почивните
дни не спираме да се
консултираме с жите-
лите на района.
Съобразяваме се с тех-
ните желания и по
възможност дори пра-
вим корекции в предва-
рителната ни строител-
на програма, формира-
на също според прио-
ритетите на живеещите
тук", каза още
Димитров.

Според кмета на
„Тракия" предприетата
политика дава положи-
телен резултат върху
цялостния облик на
инфраструктурата в
района.

Жителите на „Тракия“ 
доволни, не искат 
да сменят квартала 

Общинският съвет
одобри проекта „Растем
заедно“ на стойност 467
173 лв., спечелен от
администрацията на
район „Източен“.
Проектът се финансира
от ОП „Наука и образо-
вание за интелигентен

растеж“ към
Министерството на
образованието.

Той обхваща 6 дет-
ски градини в района -
„Лилия“, „Наталия“,
„Родина“, „Биляна“,
„Ружа“ и „Щастливо
детство“.

Двугодишният про-
ект цели интеграция на
деца от етническите
малцинства чрез пови-
шаване на мотивацията
им за учене и участие-
то им в културно-обра-
зователни дейности.
Засилено е обучението

по български език, а
родителите активно ще
се включват в социали-
зирането на децата.

В същото време
администрацията на
„Източен“ премахна
близо 30 незаконни
постройки и гаражи на

ул. „Батак" в
„Столипиново". 

В  кметството е
сформиран специален
екип от строителни
специалисти, които
всекидневно обхождат
района за незаконни
постройки. 

Приключи и пре-
асфалтирането на ул.
„Батак“.

Кметът на „Южен“
Борислав Инчев преря-
за лентата на ново-
изградения паркинг в
карето на ул. "Пере
Тошев", ул. Щип", с ул.
"Радовиш". 

Съоръжението е на
площ от 550 кв. м. и
осигурява 24 паркоме-

ста с опция за още 6.
Изградени са дъждо-
приемни шахти, които
са вързани към канали-
зацията, поставени са
нови тротоарни настил-
ки, направени са подхо-
ди. Инвестицията е за
40 000 лева.

Това е вторият от

четирите паркинга,
които кметът ще изгра-
ди до края на годината.
Първият е за 48 коли
плюс опции за още 15 и
се намира  пред супер-
маркет „Слънчеви лъ-
чи“.

Следващият ще е на
гърба на църквата „Св.
Троица“ф и ще е за 50
автомобила. Пред
финал е и проектът за
паркинг на ул. „Дими-
тър Талев“ срещу бен-
зиностанцията „Хад-
жията Груев“.

Завърши мащабният
ремонт на тротоара на
улица „Иван Стефанов
Гешев" в район
„Западен". По време на
реконструкцията бе
ремонтиран целият
южен тротоар в участъ-
ка от улица „Лерин" до
улица „Атон".
Ремонтирани бяха 455
квадратни метра.

Паралелно с това тук
бяха изградени и изцяло
нови бордюри с обща
дължина 235 метра.

„Изключително съм
доволен от свършената
работа, защото този
тротоар имаше спешна
нужда от ремонт.
Такова бе и желанието
на живеещите тук и ние
естествено се съобра-

зихме с тях. Още мина-
лата година декларирах,
че работата по пешеход-
ните зони ще е мой
приоритет в този ман-
дат и смело мога да
заявя, че дотук вече сме
ремонтирали три
основни тротоара в рай-
она", заяви райкметът
Димитър Колев, след
като огледа свършената
работа и се срещна с
жители от квартала.

Приключи изграж-
дането и на нов паркинг
за 46 автомобила. Той
се намира на улиците
„Царевец" и „Дрян".
„Паркингът бе изграден
по желание на жителите
тук. Мястото е
изключително неврал-
гично заради наличието
на две болници и детска
градина наблизо.
Именно затова изпол-
звахме ремонта, за да
разширим и улица
„Дрян"", заяви Димитър
Колев. Само през мина-
лата година в района
бяха разкрити над 200
изцяло нови паркоме-
ста.

„Западен" получи и
специален микробус, с
който ще се обслужват
потребителите по про-
екта „Качествена грижа
– достоен живот". С
проекта „Качествена
грижа – достоен живот"
бе създаден Център за
почасово предоставяне
на социални услуги за
лица с увреждания и
възрастни хора, които
са с невъзможност да се
обслужват сами.

„Южен“ ударно
строи паркинги

В „Западен“ разширяват 
пешеходните зони

„Източен“ започна проекта „Растем заедно“

Администрацията
на „Централен“ от-
кликна на организира-
ната от Община
Пловдив кампания за
събиране на негодни за
употреба батерии и
акумулатори и проведе
образцова акция, след
като кметът  Георги
Стаменов призова
гражданите на района
за отговорно поведе-
ние.

„Нека да предприе-
мем действия, за да

подобрим нашата
околна среда за здра-
вословен живот на
децата ни. Изхвър-
ляйки разделно отпа-
дъците да възпитаваме
в младото поколение
любов и загриженост
към природата, защото
те имат право на живот
в чиста околна среда",
заяви районният кмет.

Друга акция на рай-
она заедно със сдруже-
ние „Here2Help” и Дом

за деца лишени от
родителски грижи
“Княгиня Мария-
Луиза” привлече деца
и възрастни  в Цар
Симеоновата градина
в Пловдив, които съби-
раха  пластмасови
капачки от бутилки в
подкрепа на една
добра кауза и да ги
превърне  в нещо кра-
сиво и полезно.

В ателието на
открито малчуганите
рисуваха  върху пана
от капачки, редиха
мозайки и гирлянди ,
играха на воля.

Еко акции в „Централен“ за малки и големи
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Приключи облагородя-
ването на площта около
детската площадка на
ул."Васил Левски" № 95-
103 (западно от „Големия
Гигант“). Старите тротоар-
ни плочи са подменени с
нови вибропресовани,
оформени са  допълнител-
ни алеи с обща площ 700
кв.м., монтирани са нови
пейки и кошчета за
отпадъци.

Всичко това се случи в
допълнение на изградена-
та през 2015 г. нова детска
площадка и фитнес на
открито. Детската площад-
ка е изцяло съобразена с
нормативните изисквания
и е предназначена за игра
на деца на възраст от 0 до

12 години. Тя е с площ 130
кв.м., има четири съоръже-
ния за игра, разположени
върху ударопоглъщаща
настилка от каучукови
плочи.

Фитнесът е четвърти от
този тип съоръжения и
седми поред, монтиран на
територията на район
„Северен”. Желаещите да
тренират могат да го пра-
вят на успоредка, шведска
стена, халки, градусова
стълба и двоен лост.

В двора на ОДЗ
„Космонавт" районният
кмет Ралев и директорът
на детското заведение
Слава Антова направиха
първа копка на изгражда-
нето на пет нови къта за

игра. Те ще бъдат изграде-
ни и сертифицирани, бла-
годарение на съфинанси-
ране от Община Пловдив в
размер на 70 %. Ще бъдат
монтирани 7 нови съоръ-
жения за игра, подходящи
за деца от 3 до 6 годишна
възраст.

Приключи и ремонтът
на покрива на детска ясла
„Мечо пух", с който адми-
нистрацията на „Северен“
показа готовност да пред-
ложи най-добрите условия
за децата в района. 

Колкото и хубави
неща да се кажат за Ральо
Ралев няма да са
достатъчно. Това е човек,
който гори в работата си.
Колкото пъти съм го
търсил да изпием по едно
кафе, все е зает със
служебни проблеми. За 4
години като кмет на
"Кършияка" успя да
промени много неща в
района. Сигурен съм, че
тук няма човек, който да
не го познава. А
кабинетът му
непрекъснато е отворен
за хората. Сега най-

искрено съжалявам, че
вече не живея в
"Кършияка". Много
харесвам в него, че има
голяма спортна душа.
Когато го поканиш да
играем футбол, веднага е
на линия, ако има време,
разбира се. Сега е
сърцето на отбора на
футболните ветерани.
Няма да забравя една
лекоатлетическа щафета,
организирана по случай
годишнина на
Българското национално
радио. Бяха го поканили
от Радио Пловдив да

помага. На последния
пост Ральо получи
щафетата четвърти, а на
финала пристига първи.
Попитах го дали е
тренирал лека атлетика,
но той само се засмя: "За
първи път участвам в
такова състезание". 

Нови пространства за игра
за децата в район „Северен“Съжалявам, че сега 

не живея в „Кършияка“

- Какво свършихте
през първия мандат и
какво оставихте за
следващите 4 години? 

- Ще бъда съвсем
кратък, защото това вече е
история. С моя екип
направихме първите ин-
фраструктурни проекти в
"Северен" за последните
25 години. Само за 2015-а
ремонтирахме и пре-
асфалтирахме 15 улици в
"Гагарин", сега ще
изградим тротоари. От-
крихме 200 нови места в
детските градини, по-
строихме 8 фитнес пло-
щадки на открито и 8
детски площадки. И
забележете - те имат
осветление, което поз-
волява да се спортува до
късните вечерни часове.
Чистотата на района и
озеленяването стояха не-
изменно в челото на
програмата за развитието
на района. И понеже
очаквам да ме питате за
плановете ни през втория
мандат, ще избързам да ви
кажа, че озеленяването в
"Северен" няма кампа-
ниен характер. Само за
месец март 2016 година
засадихме 94 широко-
листни дървета - кестен,
липа, американски ясен и
други, както и 48 игло-
листни дървета. Засадих-
ме и близо 3000 храсти. 

- Очевидно сте
хванали добро темпо в
промяната на "Кър-
шияка". Какво предстои
в близките години? 

- Не искам да

степенувам по важност
проектите, които сме се
заели да реализираме.
Само ще ги изброя. Ще
започна с водния цикъл.
Това означава 60%

подмяна на канализацията
на улиците в района като
цяло и конкретно в ква-
ртал "Захарна фабрика".
Задължително трябва да
решим проблема с

канализацията в "Гага-
ница", построяването на
булевард "Северен", ре-
конструкция на буле-вард
"Марица Север". Проек-
тираме изграждането на

нова модерна детска
градина. Разбира се, спи-
съкът на плановете ни е
много дълъг и затова
спирам. Ако това, което
изброих по-горе, се осъ-
ществи, аз ще бъда най-
щастливият човек на
света. А голямата ми меч-
та е да превърнем "Се-
верен" в добро място за
живеене. 

- А как се оправяте с
проблемите в Шекер
махала? 

- Колкото и изне-
надащо да прозвучи  ня-
мам сериозни проблеми с
ромите. Разбрал съм се с
тях. Каквото им обещая го
изпълнявам, но, когато те
кажат нещо, трябва да
държат на думата си.
Засега се разбираме, на-
дявам се така да про-
дължим и в бъдеще.  

- Да поговорим и за
спорт. Ако не греша, вие
и кметът на "Тракия"
Костадин Димитров
сте най-големите спор-
тисти сред колегите си.
Играете футбол в
отбора на ветераните
на "Марица", съще-
временно сте член на УС
на клуба. Какво се случва
при вас? 

- Нещата при нас, слава
Богу, са добре. Напра-
вихме сериозни ремонти
на стадиона. Сложихме
нови седалки на офи-
циалната трибуна, извър-
шихме основен ремонт на
съблекалните, монти-
рахме автоматична полив-
на система. Сега обста-
новката на стадиона е
съвсем различна. 

- Мъжкият тим на

"Марица" играе във "В"
група. Нямате ли наме-
рения да се пробвате в
професионалния фут-
бол?

- Не! Нашата основна
задача е да се грижим за
подрастващите. Вижте,
при сегашната органи-
зация на клуба бюджетът
ни от 250 000 лева ни дава
възможност да развиваме
добро ниво на футбола.
Ако решим да играем
примерно в "Б" група, ще
ни трябват поне два пъти
повече пари. Предпочи-
таме парите на хората,
които ги дават за футбола,
да отиват за децата. Ако
някога нещата се
променят в добрата
посока, можем да прераз-
гледаме сегашната ни
позиция. Но съм катего-
ричен, че в момента сме
избрали правилния път.  

- А какво става с
футболните игрища на
езиковите гимназии. Там
тренираха детските
отбори на клуба. 

- Решили сме да се
обърнем към Общинския
съвет за помощ. Става
въпрос да се намери
форма, която да ни поз-
воли да стопанисваме 3-те
игрища. Ние, от своя стра-
на, ще се задължим да
предоставяме игрищата на
учениците да тренират в
удобно за тях време без
никакви финансови пре-
тенции. 

- Как се представя
отборът на ветерани-
те?

- Играем в "Б"
областната група. Стават
хубави мачове, интересни
са и разборите на маса
след всяка среща. 

- Стана ясно, че
Пловдив ще кандидат-
ства за домакин на
световното по борба за
ветерани догодина. Вие
сте включен в разши-
рения състав на Бъл-
гария за първенството.
Ще ви видим ли на
тепиха? 

- На тези първенства
участват много силни
състезатели. Аз съм
тренирал борба, но като
ученик и нямам никакъв
професионален опит. Но,
ако трябва, ще помагам.
Защото ще има нужда от
хора и извън тепиха. 

"Северен" да стане
добро място за
живеене – това искам! 

Инженер Ральо Ралев е роден преди 40 години
в Тополовград. Родата му се преселва в България
през далечната 1913 година, след като бяга от
Беломорска Тра

кия, заради гоненията на българите от турци-
те. Половината от родствениците му се заселват
в Тополовград, а другата в "Кючук Париж". Така
че, той с основание се смята за пловдивчанин.

Завършва Химико-технологичния институт в
Бургас. 

В Пловдив работи като началник отдел в
нехранителни обекти и стоки в Районната здрав-
на инспекция. С  Антония са заедно 16 години,
имат син Иван на 8 години и дъщеря Христина на
4 години. От 2008 година е член на ГЕРБ. Втори
мандат е кмет на район "Северен". 

юли 2016 г.

Петър Зехтински:

Ральо Ралев:

Ральо Ралев всяка седмица открива я улица, я паркинг, я тротоар

Залесяването в района е  от приоритетите на администрацията в „Северен“
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Булевард „Руски“ ще
се промени драстично
след ремонта, макар че
се запазват старите
габарити на улицата –
две платна по 3,50
метра.

Подменя се  пътната
настилка, бордюрите и
тротоарите, ново ще е и
цялото осветление.

Чинарите няма да се
изсичат, капково напоя-
ване ще поддържа зеле-
ните площи. 

Сериозни промени
ще претърпи в подзем-
ната инфраструктура в
отсечката от Гарата до
ул. „Данаил Николаев“ .
Значителна реконструк-
ция предстои на водната

и канализационната
мрежа, както и на други
подземни комуникации.

Пешеходците и вело-
сипедистите  ще делят
зоната, която и сега раз-
деля булеварда на две
платна. Колоездачите
ще ползват две ленти по
един метър, а пешаците
ще имат на разположе-

ние алея, широка 1,3
метра.

Проектантите пред-
лагат велосипедистите
да не слизат  при
кръстовищата с. “Дра-
ган Цанков” и  „Глад-
стон” и да ползват
пешеходната пътека, а
да им се осигури отдел-
на алея с помощта на
светофарите.

Предвижда се пред
спирките да има отвод-
нителен улей за поемане
на надлъжно течащата
вода и отвеждане до
най-близката дъждо-
приемна шахта. Това ще
стане със специални
бордюри с отвори в
предната им част и улей
във вътрешността. Пред
пешеходните пътеки ще
се използват покрити с
решетка отводнителни
улеи. 

След ремонта ще
отпадне и проблемът с
високите подпочвени
води, които сега са
сериозен проблем за
булеварда, който няма и
наклон.

Пълна промяна по „Руски“

У
дарни ремонти за-
почват през
август на възлови

улици в града. Затваря
се кръстовището на бул.
„Пещерско шосе“ и бул.
„Васил Априлов“ и
започва ремонтът  на
„Гладстон“. Срокът за
отсечката от „В. Ап-
рилов“ до „Руски“  е 70
дни.

Предстои смяна на
паважа и полагане на
асфалт. С нова лента ще

се разшири и кръстови-
щето на „Гладстон“ с
„Руски“, която да об-
служва десния завой,
ще има и подход към
мол „Марково тепе“.  То
ще бъде затворено
частично.

Ремонтира се и
кръстовището на бул.
„Княгиня Мария Луиза“
и „Източен“. Освен по
него ще се работи и в
западното платно на
„Източен“ – около 50

метра до ул. „Изток“ в
посока „Билла“.

Градските автобуси с
номера 1, 20 и 27
тръгват към Коматево и
обратно през кв. „Ост-
ромила”. Пътят, който е
на чакъл, в момента
спешно се ремонтира,
за да могат по него да
вървят автобуси и ка-
миони, а също така и
автомобили.

Ремонтът на „Руски”
започва от западното

платно между колелото
на Гарата и ул. „Глад-
стон”. Движението ще
бъде насочено по ре-
монтираната улица „Л.
Каравелов”, като кръс-
товището с бул. „Руски”
ще остане отворено.

„Има страшно много
ремонти в Пловдив, но
това е нещо, което хора-
та очакваха. С добра
организация обаче ще
се опитаме да отпушим
града до 15 септември

Ще използваме август
за активна работа“,
коментира  кметът Иван
Тотев.

Очакванията са до
края на годината  да има
избрани изпъл-нители
по  големите инфра-
структурни проекти –
пробивът под Водната
палата и Модър-
Царевец.

До края на лятото
инженерите ще подгот-
вят документацията за

тръжната процедура за
пробивa и  през есента
търговете. До зимата се
очаква да има избран
изпълнител и пролетта
да започне същинската
работа.

Същото се отнася и
Модър – Царевец.
Пробивът под Водната
палата  ще върви заедно
с премахването на
паважната настилка по
бул. „Марица юг“.

Ударно лято – „Коматевско шосе“,
„Руски“, „6 септември“, „Гладстон“

юли 2016 г.

Документален филм,
посветен на ромската
общност и предраз-
съдъците, които съще-
ствуват за нея, снима
екип на проекта "Ев-
ропа Транзит" от Евро-
пейската столица на
културата 2016 Сан
Себастиан. Кадри са
снимани не само в ром-
ските махали, но и в
градските паркове и
центъра на Пловдив.

Проектът, наричан
още "Пътуващото
посолство", обхваща 10
европейски града и
цели да покаже различ-
ните предизвикател-
ства, с които те се
сблъскват.

"Пловдив се намира
в един от ключовите си
моменти от подготовка-
та за 2019 година. В
момента текат отворени
покани за набиране на
партньори, надявам се
до края на годината да
привлечем много
български и междуна-
родни партньори, с
които да подготвим

една силна програма",
заяви зам.-председате-
лят на УС на "Пловдив
2019" и зам.-кмет
Стефан Стоянов.

Пловдив е осмата
точка по пътя на про-
екта "Европа Транзит",
поясни програмният
директор на Сан
Себастиан 2016 Хавиер
Пая. Една от основните
цели на Сан Себастиан
2016 е да остави в
наследство примери на
толерантност и уваже-
ние към различния със
средствата на изкуство-
то.

Режисьор на филма е
Шубан Интаусти, който
търси в Пловдив раз-
личните гледни точки
към темата и разкрива
богатата палитра от
идентичности, които
съществуват в Европа.

Д о к у м е н т а л н и я т
филм ще бъде излъчен
през октомври в рамки-
те на културната про-
грама на Сан Себастиан
2016.

„Европа транзит“
минава и през Пловдив

Новият булевард „Руски“
с велоалея по средата

Любен Каравелов“ смени паветата с асфалт Пробивът под Водната палата
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