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IT индустрията
е в своя дом –
Пловдив

„Гладстон“
и „Захари
Стоянов“
чисто нови

ÁÅÇÏËÀÒÍÎ ÈÇÄÀÍÈÅ ÍÀ ÎÁÙÈÍÀ ÏËÎÂÄÈÂ             ÁÐÎÉ 19, ноември 2016 ã.

Т
ит Флавий Котис е
първият архонт
или първожрецът

на Домициан в Пловдив
като официална метро-
полия на Източната
Римска Провинция Тра-
кия, става ясно от над-
пис върху колона на
Античния театър. Доку-
ментът пише нова стра-
ница от историята на
Пловдив и е от световно
значение на науката. 

От надписа става
ясно още, че  Античният
театър е завършен в края
на I век – 90-а година,
при император Доми-
циан, а не както досега

се твърдеше - през II,
116-117 г., при Траян.

Документът обръща
историята на Пловдив,
защото от него се раз-
бира, че градът  изземва
първенството от Перинт
като метрополия на
цялата Римска Тракия не
през 202-ра при Сеп-
тимий Север, а още в 90-
та година, при Доми-
циан.

Надписът е намерен
върху двете части на
счупена колона, върху
която е била статуята на
Тит Флавий Котис. Той е
първият градоначалник
на Филипопол, изградил

най-красивите сгради и
превърнал столицата на
Римска Тракия в бляскав
град, който отдалеч
примамвал  с красотата
си. 

Котис е наследник на
последните тракийски
царе. Колона с надписа
ще бъде експонирана в
подземните помещения
под сцената на Антич-
ния театър, където е
открита.

Още за надписа,
който обърна

историята на Пловдив
на страница 4-5

Градът променя
съдбата си пред
очите ни!
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Колодрума 
е страхотно
спортно 
съоръжение
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Президентът:

велика страница от историята на Пловдив

Децата на Пловдив
имат още един нов дом.

Градина „Чайка“ е една от
най-красивите в града,

разположена в  естествена
паркова среда. Идеята е

още от 2007 година и
реализирана във втория
мандат на кмета Иван

Тотев. Стойността на новия
детски дом е 3,5 милиона

лева, осигурени от
общинския бюджет.

Градината отговаря на
всички европейски
стандарти и е най-
модерната в града.

Още за най-новата
детска градина на стр. 2

Илия Динков:
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Б
лизо 200 деца ще се
възпитават в новата
детска градина „Чай-

ка“, разположена сред
естествената среда на
едноименния парк на бул.
„Източен“. Лентата преря-
заха кметът на Пловдив
инж. Иван Тотев, кметът
на район „Източен“
Николай Чунчуков и
народният представител

Петър Петров.
„Всичко тръгна с обе-

щанието на младия бивш
кмет на район „Източен“
Иван Тотев, който сега е
кмет на нашия Пловдив“,
приромни директорката на
ДГ „Чайка“    Нейка
Бакърлиева. От името на
родителската общност тя
връчи на градоначалника
благодарствен плакет.

Инж. Иван Тотев при-
зна, че този проект му е
особено скъп, защото
неговото начало се корени
в първите му месеци като
кмет на „Източен“ в края
на 2007 г. Тогава с младеж-
ки ентусиазъм откликнал
на искането на директор-
ката за модерна детска
градина и смятал, че ще
изпълни поетия ангажи-

мент за около година.
Оказало се по-сложно, но
сега е удовлетворен, че
даденото обещание е
изпълнено и то в най-
добър вариант.

„Това е обект, пос-
троен изцяло със сред-
ствата на пловдивчани,
така че те могат да видят в
какво се материализират
техните данъци“, посочи

кметът Иван Тотев.
ДГ „Чайка“ е построе-

на на мястото на старата
сграда от 1947 г. Тя е про-
ектирана от арх. Божков, а
реализацията й струва 3.5
млн. лв. Градината е на два
етажа, за 8 групи, като
всяка има своя площадка
на двора. Сградата е в
овална форма, боядисана е
в бяло, синьо, червено,

бежово и жълто. Всички
помещения са с южно
изложение и са с големи
прозорци. Има басейн,
който е с размери 9 на 6 м
и дълбочина 60 см. Спор-
тната зала е най-голямата
в сравнение с всички
пловдивски забавачки.
Има локално парно и
кухня, която ще се ползва
и като млечна.
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Испанската фирма
"Еурофрио" пусна раз-
ширението на една от от
най-големите, модерни
и многофункционални
хладилни бази в
България за съхранение
и обработка на храни-
телни продукти, разпо-

ложена в Пловдив.
Кметът Иван Тотев и
Хусто Лопес-Тейо
Камара прерязаха лента-
та на новия обект.

„Впечатлен съм от
постигнатото за 16 годи-
ни, макар че се учудих с
какъв кураж сте дошли в

Пловдив и сте започна-
ли на терен, където няма
нищо! Всъщност
изграждането на хла-
дилна база е сигурен
знак, че тук вече е имало
развит бизнес“, каза
кметът Иван Тотев

С инвестираните сега
2 млн. евро от испанска-
та фирма капацитетът на
базата е увеличен 5 пъти
и в момента тя разпола-
га с 15 000 палетни
места или 15 000 000 кг,
разпределени в 12 хла-
дилни камери. След уве-
личението на капаците-
та, персоналът на
"Еурофрио" ще нарас-
тне до 80-100 души.

Хусто Лопес-Тейо
Камара припомни, че от
появата на идеята през
1999 г. досега в Пловдив
испанските инвеститори
са вложили над 10 млн.
евро. Той благодари на
местната власт за посто-
янната подкрепа.

Испанци похарчиха 10 млн. 
евро  за хладилна база

Готова е детска градина „Чайка“
- новото бижу на Пловдив

Това е новата детска градина „Чайка“,
построена по европейски стандарти

Изцяло обновени са
улиците „Захари
Стоянов“ и „Гладстон“,
които осигуряват път-
ната връзка от бул.
„Пещерско шосе“ през
кръстовището с рекон-
струирания бул. „Васил
Априлов“ към бул.
„Руски“.

С новия асфалт на
мястото на паважа и с
монтираното съвремен-
но улично осветление

трасето е  неузнаваемо. 
Изградени са нови

дъждоприемни шахти,
довършват се дребни
детайли по също на-
пълно новите тротоари.

„Хубавото време
позволи предсрочното
приключване на обекта.
Надявам се пловдивча-
ни с удовлетворение да
минават по обновените
улици, отчитайки, че

претърпените при
строителството времен-
ни неудобства са си
стрували“, коментира
инж. Иван Тотев.

Обектът е изпълнен
като част от договора
на обща стойност 1,7
млн. лв., който включва
и предвиденото за дого-
дина обновяване на
улиците „Никола Пет-
ков“ и „Иван Андонов“.

„Гладстон“ и „Захари
Стоянов“ чисто нови
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У
спехът на Пловдив
като бързо раз-
виващ се град,

като индустриален цен-
тър на България беше
основната тема на пър-
вата по рода си конфе-
ренция „Да правиш
бизнес в България: Ус-
пехът на Пловдив и кои
са новите региони с
потенциал”.

„Възраждането на
Пловдив сe случва пред
очите ни. Пловдив про-
меня съдбата си“, каза
президентът  Росен
Плевнелиев при откри-
ването на форума.
Инвеститорите в регио-
на в сектори като инфор-
мационните и комуника-

ционните технологии,
аутсорсинга на бизнес
процеси и автомобилния
бранш се ползват от
много добри условия,
които ги правят по-
ефективни и конкурен-
тни спрямо техни под-
разделения в редица
други държави. Пловдив
е двигател и естествен
център на регион с над 1
милион души населе-
ние. В този регион те-
първа ще се случват
много добри неща и оку-
ражавам инвеститорите
да дойдат и да останат“,
каза още Плевнелиев
пред участниците във
форума.

К о н ф е р е н ц и я т а

привлече над 300
представители на биз-
неса и местната власт,
инвеститори от
България и чужбина.

„За нас е голяма
гордост да бъдем дома-
кини на подобен форум,
защото това означава, че
за Пловдив се говори
извън региона. 

През последните го-
дини преминахме през
много големи препят-
ствия, приложихме не-
що, което е за първи път
в България – работим
заедно, обединени в
общи цели, задачи,
споделяйки успехите си
със съседните общини“,
заяви кметът на Плов-

див Иван Тотев..
През последните го-

дини са инвестирани
над 4 млрд. евро.
Регионът на Пловдив
достигна първото ниво
на развитие на индус-
трията – преработва-
телна промишленост,
производство, автомо-
билостроене и това
заема 50% от местната
икономика. 

Регионът е готов за
втората си крачка -  по-
високо технологично
производство, което да
допринесе за една по-
голяма добавена стой-
ност и привличане на
млади хора.

Заместник-кметът Стефан Стоянов и зам.-
председател на УС на „Пловдив 2019“ е сред 100-
те личности от Централна и Източна Европа,
които променят тези региони. Те са от средата на
бизнеса и политиката и се отличават с иновативни
подходи в областта си, развитие на
предприемачество и необичайни подходи към
съществуващите проблеми.

Това е трета поред класация, в която
личностите са подбрани от Res Publica,  списание
базирано във Варшава, Google, Вишеградския
фонд за насърчаване на интеграцията в рамките на
Централна Европа и Financial Times.

България е представена  от 4 личности от 3
организации, които имат своя принос за
промяната на Централна и  Източна Европа

Пързалката - много по-голяма 
Стана традиция пловдивчани да се радват на

ледена пързалка в зимните месеци. Тази година
обаче за тях ще има нова изненада. Пързалката,
монтирана на площад „Централен“, е много по-
голяма от досегашните – тя ще бъде разположена
на над 1000 квадратни метра и ще е  най-голяма-
та,строена до момента в града.

До края на март пързалката ще е една от
аткракциите в центъра на Пловдив.

Признание

Стефан Стоянов в топ
100 на иноваторите

Като най-прите-
гателното място за
развитие на аутсорсинг
индустрията Пловдив за
трети път бе домакин на
най-голямата в страната
конференция по темата
„Аутсорсинг дести-
нация България 2016“.
360 представители на
фирми от IT и BPO
сектора се срещнаха и
анализираха последните
тенденции в индус-
трията. Основните теми,
които се обсъдиха бяха
свързани с индуст-
риалната революция в
образованието; динами-
чното развитие на
пазара на бизнес
процеси (BPaaS);
потенциалът на Пловдив
за развитие като инова-
ционна дестинация и
какво предстои в
бъдеще в развитието на
аутсорсинг индустрията
в България.

„И докато Община
Пловдив играеше роля
на медиатор преди
години, то сега тя е един
активен участник в
процеса, като инициира
няколко много важни
ключови проекта за
развитието на индус-

трията – създаване на
борд заедно с Мини-
стерство на образова-
нието и индустриална
зона Тракия, проекта за
дуално образование с
Швейцарското посо-
лство“, заяви кметът
Иван Тотев при откри-
ването.

Община Пловдив е
първата в България,
която инвестира  в
обучението на млади
специалисти по съвмес-
тна програма с висше

учебно заведение. В
специалността „Соф-
туерно инженерство“ в
Пловдивския универ-
ситет вече са записани
20 младежи с български
произход от Украйна и
10 студенти от България,
победители в олим-
пиади и състезания.
Общината поема изцяло
годишните им такси от
2400 лева, общежитието
и стипендиите.

В града се оформя
зона, която е свързана с

хардуерното производ-
ство. Заместник-кметът
Стефан Стоянов инфор-
мира, че в момента в
Пловдив и областта има
5000 заети в този сектор
и изрази надежда в
следващите години
броят им да се удвои.

Фирми, които се
занимават с междуна-
родно счетоводство и
финанси, е възможно да
акостират в Пловдив
през следващата година.

България е обявена за
аутсорсинг дестинация
за 2015 година за Европа
и заради това успехите
продължават. През 2016
година има сертифи-
цирани проекти на
стойност над 8 млн.
лева, които разкриват
нови 1400 нови  работни
места. Има заявени и
нови проекти на стой-
ност над 30 милиона
лева. През 2016 година
се очаква секторът да
генерира 1,6 млрд. евро,
след като през 2015-а
бяха 1,4 милиарда.
Очаква се също през
2020 година да бъдат
заети между 60-70 000
човека в сравнение със
сегашните 42 000.

IT индустрията е в своя дом – Пловдив

Президентът:

Градът променя съдбата
си пред очите ни! Брюксел към „Пловдив 2019“:

Смело вървите напред
Месец след официалния мониторинг в

Брюксел журито на международната комисия
изпрати официално своите коментари и
препоръки на фондация „Пловдив 2019“. Силно
в доклада е застъпена положителната оценка за
направения от миналата година досега прогрес
по основните проекти в програмата на
Европейска столица на културата, както и
прагматичния подход на екипа в справянето с
проблемите. Журито дава положителна оценка и
на силната политическа подкрепа, която
проектът има на местно ниво.

През октомври   в Брюксел се състоя първият
официален мониторинг на Пловдив –
европейска столица на културата. Пред
международното жури екипът от Пловдив
трябваше да отговори на важни въпроси,
касаещи управлението, разпределението на
отговорностите, планирането на бюджета и
инфраструктурата, както и развитието на
програмата.



Н
адпис върху
колона на
Античния театър

пише нова страница в
историята на Пловдив.
Откритието е от све-
товно значение за нау-
ката -  Античният
театър е бил построен
през 90-та година на I
век, а не както досега
се датираше - през 116-
117 година на II в.

Театърът е завършен
при император Доми-
циан, а не при Траян. И
е строен  когато
Филипопол е официал-
на метрополия на
Източната Римска про-
винция Тракия. Досега
се считаше, че през I
век метрополията на
цяла Тракия е град
Перинт край Констан-
тинопол - днешния
Мармара Ереглиси.

Откритието на Антич-
ния преобръща исто-
рията!

Откритието на плов-
дивския археолог Мая
Мартинова и препода-
вателя по древногръц-
ки език в Софияския
унивеститет Николай
Шаранков е със светов-
но значение, защото
става известно името
на първожреца на
Пловдив и главен
архонт на цялата Из-
точна провинция Тра-
кия -  Тит Флавий

Котис, наследник на
последните тракийски
царе на Филипопол.
Котис е тракийското име

на първият пловдивски
кмет – според съвремен-
ната терминология, а
Тит Флавий – според

римската, той е първож-
рец и главен архонт.
След като през миналата
година беше изграден

презентационен център
на театъра, тази година
стартира втори етап на
реконструкцията. 
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Откритие преобръща 
от I век е столица
Разкриха името на първия кмет на града

„На човека, който е
от своите предци
първенец в провинцията,
също така трикратен
първожрец на провин-
ция Тракия и на
градовете в нея, юри-
дически представител на
метрополията и отго-
ворник за строителните
работи, който през време
на мандата си като първи
архонт украси с вели-
колепни сгради родината
си Тит Флавий Котис,
син на Рискупорис“.

Това е най-ранният
надпис, който допълва
познанието и за инсти-
туциите в града, и за
създаването на Общото
събрание на провинция
Тракия, за водещата
роля, която Филипопол
получава в провинцията
по времето на император
Домициан. 

Надписът е бил е под
статуята на най-видния
гражданин на Филипо-
пол през 90-те години на I
век след Христа. Върху
горната част на базата
личат местата, където са
били краката на статуята.
Тит Флавий Котис е
първият кмет на града,
според съвременния
административен език.
Той е наследник на
последните тракийски
царе. Както се казва в
надписа, от предците си
той е бил първият човек в
Тракия. Заема всички
важни длъжности, които
са съществували в един
римски град. Първожрец
е на императорския култ
не само за Филипопол, а
за цялата провинция
Тракия. По това време се
създава Общо събрание
на градовете на провин-
ция Тракия, което се
грижи за осъществяване
на култа към римския

император, чрез който се
изразява лоялност към
управлението. Този съюз
се грижи и за правата на
градовете пред  римските
власти – има  писма на
римските императори до
този съюз на градовете.

Домициан му е дал
римско гражданство и
той приема името Тит
Флавий, а Котис, син на
Рискупорис, са две често
срещани имена в
династията на тракийс-
ките царе.

Освен първожрец на
цялата провинция, той е
бил съдебен предста-
вител, което показва, че е
имал и съответното
юридическо образование,
отговорник за строежите
в града, бил е първия
архонт – градоначалник.
Именно по време на своя
мандат като градона-
чалник той, както се казва
в надписа, е украсил
града с великолепни

сгради, сред които е бил и
театърът.

„Този човек е първият
градоначалник на рим-
ския Филипопол, когото
ние познаваме, и е на-
следник на тракийските
царе. Това е нещо ха-
рактерно за римляните.
Когато завладяват или
присъединяват някоя
територия към импе-
рията си, те използват
местната аристокрация и
я натоварват с водещите
постове в новосъзда-
дената римска админист-
рация. Знаем, че негови
потомци чак до III-IV век
са заемали ръководни
постове в града “, смята
Николай Шаранков. 

Тит Флавий Котис  е
бил три пъти главен жрец
на провинцията и градо-
вете в нея. Предполага се,
че и повечето строежи не
са финансирани с парите
на града, които не са били
много, а с лични сред-
ства. Това е характерно за
античността – който е
богат, да даде от богат-
ството си за обществена
полза и по този начин да
повиши репутацията си
сред своите съграждани.

Тит Флавий Котис е
първият кмет на града

НАДПИСЪТ

Кметът Иван Тотев до надписа,
който е в чест на първия 

градоначалник на Пловдив 

Надписът 
е върху двете части на

счупена колона 



Именно при разкоп-
ките за оформяне на
галерия под сцената -
по стълбището, екипът
на Мая Мартинова

открива древната коло-
на. 

Върху колоната се е
извисявала бронзова
статуя на самия Тит

Флавий Котис, а благо-
дарственият надпис е
издялан на древногръц-
ки върху самия камък.
Статуята на Котис не е

запазена, но надписът
е напълно цял.

Надписът върху
постамента категорич-
но посочва годината на

завършване на
Атничния театър във
Филипопол - 90-та
година на I век. 

На нея е изписано
цялото име Тит Флавий
Котис на първожреца
на императорския култ
не просто във
Филипопол, а в цялата
Провинция Тракия,
което доказва, че към

90-та година на I век
Домециан е отнел
функцията на център от
Перинт и я е дал на
Пловдив.

Надписът на колона-
та сочи още,  че Тит
Флавий Котис е изгра-
дил великолепни сгра-
ди, сред които и самият
Античен театър.

Надписът на Тит
Флавий Котис от 90-та
година само доказва
знаменитите думи на
Лукиан в съчинението
му „Бегълците“ за
Филипопол: "Неговата
красота блести отдале-
че".
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историята на Пловдив
на Римска Тракия

Когато през 46
година се създава про-
винция Тракия, за ней-
на столица е обявен
град Перинт, който е на
крайбрежието на Мра-
морно море. Император
Домициан обаче реша-
ва, че Филипопол,
който е в центъра на
провинцията, трябва да
е център и на това
новосъздадено събра-
ние и Филипопол полу-
чава титлата метропо-
лия - град-майка на
цялата провинция. Най-
ранният документ за
това е новооткритият
надпис, който датира от

около 90 г. . 
Филипопол и

Перинт започват да
спорят, тъй като Перинт
е старата столица, а
императорът дава на
Пловдив повече приви-
легии. Имало е конф-
ликт между двата града,
който е бил разрешен
чрез съгласие. Затова  в
Античния театър на
Филипопол са издигна-
ти две статуи - едната
олицетворява провин-
ция Тракия, а другата –
град Перинт. По този
начин Филипопол е
отдал дължимото на
старата столица.  

Световно
значение на
откритието

Научното откритие,
което е от световно
значение, ще бъде
публикувано в елитно
европейско научно
издание до няколко
месеца от Мая Мартинова
и Николай Шаранков. Те
ще имат и авторските
права върху него за срок
от 10 години. То е толкова
значимо, че вписва
Пловдив като
Метрополия на Източно-
римската провинция
Тракия, не както беше до
днес - от 202-ра година
при император Септимий
Север, а още от 90-та
години - при Домициан.

Това обяснява и
строежите в древния
Филипопол, които са с
повече от век по-рано.

Предстои двете части
на колоната с надписа да
бъдат видени от експер-
тна комисия към НИНКН.
Самата колона ще бъде
експонирана м подзем-
ните помещения под
сцената на Античния
театър, при чиито раз-
копки тя е и открита.

Досега се смяташе,
че Античният театър е
завършен около 116-117
г. в края на управ-
лението на император
Траян. С новата находка
става ясно че през 90-те
години Филипопол вече
е бил метрополия /град-
майка/, което е с повече
от век по-рано от
приеманата до момента
202 г. Надписът е открит

като част от  стълбище. 
„Знаехме за

съществуването му, тъй
като още преди 10
години се занимавах с
десния горен ъгъл на
този надпис, който беше
известен, но  даваше
само непълна инфор-
мация. Още тогава
видях, че в това
късноантично стъл-
бище, което при основ-

ното проучване на
театъра навярно поради
бързане не било изцяло
разкрито, навярно е и
продължението. 

Затова казах на
колегите от Археоло-
гически музей и Мая
Мартинова при възмож-
ност да направят по
задълбочени проуч-
вания“, сподели Нико-
лай Шаранков.

Това е най-ранната инфор-
мация и то върху писмен доку-
мент, който е най-категорично
историческо свидетелство, не
само за Филипополис, но и за
цялата Провинция Тракия по
времето на император
Домициан. 

Без това откритие, история-
та броеше погрешно, че
Античният театър е построен
при Траян през II век. Също
погрешно в световната исто-
рия се пише, че център на про-
винция Тракия е Перинт.

Надписът върху постамента
категорично посочва годината
на завършване на Атничния
театър във Филипопол - 90-та
година на I век. На нея е изпи-
сано цялото име Тит Флавий
Котис - на първожреца на
императорския култ не просто
във Филипопол, а в цялата
Провинция Тракия, което
доказва, че към 90-та година
на I век Домициан е отнел
функцията на център от
Перинт и я е дал на Пловдив.

На Античния театър най-
вероятно са събирали  Общите
събрания и са обявавали
Съюзите на градовете.

Археологът Мая Мартинова и 
преподавателят Николай Шаранков
откриха, че Пловдив е бил столица 

на Римска Тракия век по-рано 

Театърът по-стар с 30 годиниБитката Филипопол -
Перинт завършва с две
статуи на Античния 

ЗА СВЕТОВНАТА 
ИСТОРИЯ 
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За три години парк
Лаута е пораснал с 65
декара. Само за няколко
часа той се разшири с
още 10 след поредната
залесителна акция – 110
нови дръвчета. Напро-
лет със засаждането на
300 фиданки  бижута на
„Тракия“ ще се разшири
с още 20 декара.

„Изградихме полив-
на система, предстои да
направим още един сон-
даж. Повечето зелени
площи се отразяват

върху по-доброто каче-
ство на въздуха, а и
гражданите са доволни“,
коментира шефът на
„Градини и паркове“
Стоян Алексиев.

Между двете новоза-
садени последно горич-
ки е оставено място за
алея, а на няколко сто-
тин метра се предвижда
изграждането на асфал-
тов път, който да свърже
Зона А-12 с А-11 и да
маркира края на разши-
рението на „Лаута“.

Районният кмет
Костадин Димитров и
неговият екип вече
обмислят бъдеща детска
площадка и други атрак-
ции, които по естествен
начин да се впишат в
парковата среда.

„Повдигнати пеше-
ходни пътеки на две от
н а й - н е в р а л г и ч н и т е
кръгови кръстовища в
„Тракия" – на улиците
„Цар Симеон" и „Недял-
ка Шилева", както и това
на „Освобождение" с
„Цветан Лазаров", съоб-
щи  Костадин Димит-
ров.

Само преди месец на
четири места в Пловдив
вече бяха изградени
подобни съоръжения –
две на бул. „Никола
Вапцаров" , на бул.
„Марица-юг" и на бул.
„Пещерско шосе".До
края на годината се
очаква да бъдат изграде-
ни повдигнати пешеход-
ни пътеки на още някол-
ко места, сред които бул.
„Найчо Цанов" и в бли-
зост до Професио-
налната гимназия по
хранителни технологии.

Парк „Лаута“ порасна
с още 10 декара

Атрактивна детска
площадка с площ от 111
кв.м. беше открита в
парк „Красива България”
в кв.”Гагарин” на район
„Северен”. Детско ком-
бинирано съоръжение с
пързалка наподобяващо
пиратски кораб е част от
новите съоръжения,
която ще радва малчуга-
ните в района.
Допълнително са изгра-
дени и нови пешеходни
подходи към двете врати

на площадката.
През тази година,

реализирайки инвести-
ционната си програма,
администрацията на
район „Северен” облаго-
роди част от територията
на парк „Красива
България” като изгради
нова пешеходна алея по
желание на хората от
околните блокове, поста-
ви нови пейки в парка и
извърши няколко залеси-
телни акции на иглолист-

на и широколистна рас-
тителност. С реализира-
нето на тези проекти се
обособява нова и без-
опасна зона за игра и
отдих за жителите в тази
част на района.

Детска градина
„Весела“ в Северен е
изцяло санирана. „Це-
лият проект е на стой-
ност 256 хиляди лева,
като 100 хиляди са по
„Красива България“, а
останалите - от бюджета
на общината“, разказа
районният кмет Ральо
Ралев. Преди 2 години
„Весела“ беше санирана
само отвън. 

Служители на адми-
нистрацията на „Севе-
рен”, начело Ральо Ралев
извършиха поредната
залесителна акция в рай-
она. 

В парка, заключен
между улиците „Иван
Рилски”, „Бързия”,
„Панагюрище” и
„Арабаконак” вече са
засадени 26 иглолистни
дръвчета и 45 броя хра-
сти.

Две нови детски гра-
дини се предвижда да
бъдат изградени в район
„Южен“. В момента се
изготвя ПУП за единия
имот, който се намира на
бул. „Александър Стам-
болийски“ до Диспан-
сера. 

Зоната е предвидена
за образование, като се

предвижда строеж на
напълно нова сграда на
детска градина за 8
групи или общо 200
деца. Проектът ще е по
подобие на „Червената
шапчица“, „Котаракът в
чизми“, „Мир“. Идеята е
то  да обслужва основно
кварталите „Остро-
мила“, „Беломорски“.

До броени дни ще
бъде направена първата
копка на новата сграда
на ДГ „Ралица“ в кв.
„Коматево“. За нея има
осигурено финансиране
от местния общински
бюджет за 1,2 милиона
лева. 

Новата сграда е пред-
видена за 4 групи деца.

Безпратен паркинг за
55 автомобила, павира-
на улица и изцяло нов
тротоар са изградени
зад Стоматологичния
факултет.Осветлението
в подножието на Мла-
дежкия хълм е възстано-
вено, а зоната е изцяло

социализирана.
82 хиляди лева е

струвала цялостната
реконструкция на зона-
та, каза кметът на
„Централен“ Георги
Стаменов. 

Два нови учебни кор-
пуса предстои да бъдат

изградени от Медицин-
ския университет на
терен, дарен от община-
та, така че зоната между
„ Васил Априлов“ и
Младежкия хълм ще
стане още по-оживена.
„Точно затова и заради
студентите  предвижда-
ме изграждане на вело-
стоянки тук“, коментира
кметът Иван Тотев.

„Новият паркинг е
една алтернатива за
микрорайона, имаше
много жалби от живе-
ещите тук, че улиците
им са задръстени от без-
разборно паркирали
автомобили. Освен пар-
кинга има и обособен
терен за паркиране
встрани от него, така че
за над 100 автомобила е
осигурено място, обяс-
ни Георги Стаменов.

Нов паркинг за 70
коли беше открит и  на
ул. „Хан Аспарух“ до
бул „Найчо Цанов“.
Теренът е предназначен
за изграждане на ново
ухо, което да води към
надлез „Родопи“.

Община Пловдив подготвя проекти за
две детски градини в район „Южен“

Два нови паркинга
в „Централен“

„Северен“ с нови
площадки за децата 

Район „Западен“
предприе мащабно пре-
асфалтиране на улица
„Отдих и култура“.
Реконструкцията обхва-
ща участъка от
Пещерско шосе до раз-
клона за Гребната база и
е на площ от 720 квад-
ратни метра.

„За лошото състояние
на настилката тук има
получени няколко жалби
в районното кметство.
Очакваме с откриването
на зоологическата гради-
на този път да става все
по-натоварен и затова
предприехме мерки по
неговата рехабилитация.
Освен това отстранихме
и огромното пропадане в
началото на улица
„Отдих и култура“, уточ-

ни районният кмет
Димитър Колев. Той при-
помни, че през настоя-
щата година са били
извършени ремонти по
части от булевардите
„Свобода“ и
„Копривщица“, както и
по основни пътни арте-
рии като „Солунска“,

„Царевец“, „Хаджи
Димитър“, „Равнища“,
„Юндола“ и „Орфей“. 

Част от тротоара на
улица „Солунска” край
районното кметство
също е ремонтиран.
Подменени са над 500
квадратни метра в рай-
она на обръщалото на
улица „Солунска”.
Изграден и изцяло нов
бордюр с обща дължина
190 метра. 

„Този тротоар е
изключително натова-
рен, тъй като мястото тук
е възлово за квартала.
Именно затова предпри-
ехме този ремонт. С това
продължаваме облагоро-
дяването на пешеходни-
те зони в района”, заяви
Димитър Колев.    

„Западен“ ударно ремонтира
в края на годината

След поредното залесяване  „Лаута“ става все 
по-притегателно място за живеещите в „Тракия“

Двама медиатори, 12
учители за допълнително
обучение по български
език, театрален и музика-
лен педагог, както и педа-
гог по изобразително изку-
ство ще бъдат наети във
връзка с реализацията на
спечеления от район
„Източен“ по проект
„Растем заедно“. Проектът
обхваща шест детски гра-
дини на територията на
района -  „Лилия”, „Ро-
дина”,  „Щастливо дет-
ство”,  „Ружа”,  „Биляна”
и  „Наталия”.

Кметът на „Източен“
Николай Чунчуков под-
черта, че важна част от
реализацията на тези дей-
ности е привличането на
родителите. „Ниската
образованост е един от
основните проблеми в
квартала, а това рефлекти-

ра и върху социалното
включване. Искаме да
направим една промяна в
района и децата от най-
ранна детска възраст да
имат достъп до образова-
ние“, коментира райк-
метът. Договорът е на

стойност  467 173 лева и
ще се реализира в про-
дължение на 2 години.

Детска градина
„Лилия“ в „Източен“ стана
петата  детска градина в
Пловдив,която получи
пари  по проект за подо-
бряване на енергийната
ефективност по схема
„Мерки за използване на
възобновяема енергия".
Чекът от 193 860 лева
беше връчен на кмета
Иван Тотев от  министъра
на енергетиката Теме-
нужка Петкова, която
посети градината. Дейнос-
тите по проекта са на стой-
ност 495 305.99 лева.

Николай Чунчуков
откри и обновените детски
площадки в ДГ„ Дете-
лина”, които са дългоочак-
вана придобивка за възпи-
таниците на градината.
Съвременната  база беше
реализирана със средства
от бюджета на детското
заведение и субсидия от
община Пловдив.

Новият паркинг до Стоматологичния факултет

Детска градина „Весела“ е изцяло санирана 

„Източен“ стартира
„Растем заедно“

Николай Чунчуков откри
обновената площадка 
в ДГ „Детелина“



- Господин Динков,
как се озовахте в
"Марица"?

- Причината е дъщеря
ми. Благовеста искаше да
тренира волейбол и аз
потърсих познати, които
ми показаха пътя към
"Марица". Реших обаче да
проверя къде ще се про-
веждат тренировките и се
хванах за главата, като
видях условията за работа.
На "Лаута" беше много
зле, въпреки започналия
ремонт. Пълна трагедия
беше и залата в Спортното
училище, а в "Строител"
не се стоеше заради стра-
хотния студ. И реших да се
намеся. Съдружниците ми
ме подкрепиха и работата
стана. Започнахме с
екипи, топки и неща от
първа необходимост.
Настъпиха промени в
ръководството, предложи-
ха се нови идеи за разви-
тие на съвременния волей-
бол.

- Не е ли имало
моменти, в които да
съжалявате, че сте се
захванали с тази идея?

- Никога. Дори, когато
сме губили мачове и купи.

Много добре знам, че не
винаги се побеждава. За
мен по-важното е да наме-
рим вярната посока, защо-
то съм убеден, че успехите
ще дойдат. Вече два пъти
сме шампиони на
България.

- Няма никакво
съмнение, че "Марица" е
безспорният N1 в жен-
ския ни волейбол. В
същото време първен-
ството ни е слабо, което
спъва и вашето разви-
тие, тъй като липсва
конкуренция.

- Въпросът ви е точен.
Наистина нивото на жен-
ския волейбол е слабо и
това ме притеснява. Но,
слава Богу, вече започнаха
да се появяват смели хора,
които показват желание да
помагат на нашия спорт.
Ние, разбира се, не стоим
със скръстени ръце и уча-
стваме в силни междуна-
родни турнири, които ни
дават възможност да се
огледаме докъде сме стиг-

нали. В този смисъл уча-
стието ни в
Шампионската лига е
много важно за нас.

- Колко струва
издръжката на клуб
като "Марица"?

- Точна цифра не мога
да кажа, защото всеки
сезон е различен. Но тя е в
границите на 300 - 350 000
лева. Сега с участието ни в
Шампионската лига
издръжката за новия сезон

със сигурност ще скочи
двойно.

- Колко момичета
тренират в "Марица" и
колко треньори се гри-
жат за тях?

- Не съм абсолютно
сигурен с броя на момиче-
тата, които тренират в раз-
личните възрастови групи,
но мисля, че екипа на
"Марица" носят около 150
волейболистки. А с тях се
занимават 13 треньори.

- А колко са национал-
ките?

- В женския тим този
сезон бяха включени
Мария Данчева, Виктория
Григорова, Йоана
Атанасова, Габриела
Цветанова и Силвана
Чаушева. В девическия
отбор 10 наши момичета
носеха националния екип.

-  Каква е оценката ви
за Колодрума?

- Що се отнася до

Колодрума оценката и
нашата, и на шефовете на
Европейската волейболна
федерация, и на гостите на
европейското беше катего-
рична - страхотно спортно
съоръжение!

- Залата в "Лаута",
където тренирате, е
общинска. Лесно ли се
разбирате със собстве-
ниците? 

- С общината работим
прекрасно. Сключили сме
10-годишен договор. Ние
от своя страна подобрява-
ме условията за работа.
Защото тази зала е и на
Пловдив. Имаме 10-годи-
шен договор и за залата в
Спортното училище.
Договорихме се и за игри-
щата за плажен волейбол в
района на стадион
"Пловдив".  Получаваме
финансова подкрепа за
международния турнир за
купата на Пловдив, за уча-
стието ни в
Шампионската лига и др.

Илия Динков:
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Когато в първия кръг
на женския волейболен
шампионат "Марица" раз-
громи като гост най-голе-
мия си съперник от
последните няколко сезо-
на "Левски" с 3:0, стана
ясно, че жълто-сините ще
се състезават сами със
себе си.  Отборът на Иван
Петков стана първият
български тим, играл в
Шампионската лига, а
през януари продължава
участието в турнира на
ЦЕВ. Докато в предишни-
те сезони ЦСКА и
"Левски" поддържаха
огъня, тази година поне на
първо четене нещата
изглеждат изцяло в полза
на маричанки.  

Ръководството на
пловдивския тим обаче
още миналата година
предприе един изключи-
телно далновиден ход и

превърна "Раковски" в
свой сателит. Така - съзна-
телно или не, "Марица" си

отгледа конкуренция,
защото отборът от
Димитровград е съставен

почти изцяло от състеза-
телки на жълто-сините.
При това - такива, които
са свирели първа цигулка
в тима. А начело застана
досегашният помощник
на Иван Петков - Иван
Радичев. Резултатът е
налице - "Раковски" стар-
тира ударно и дори поведе
във временното класира-
не, изпреварвайки отбори,
считани за потенциални
медалисти в шампионата -
Казанлък, ЦСКА и
"Славия". При създалата
се ситуация не е особено
трудно да се прогнозира
финал между "Марица" и
"Раковски", а пловдив-
ският тим на практика сам
си създаде така необходи-
мата вътрешна конкурен-
ция. Така от сателит

отборът от Димитровград
вероятно ще се превърне в
единствения отбор, който
ще се опита да притесни
маричанки по пътя им
към трета  поредна титла.
Което ще бъде само от
полза за участника ни в
евротурнирите. 

В момента в
"Раковски" се подвизават
цели 11 маричанки!
Р а з п р е д е л и т е л к и т е
Мирела Шахпазова и
Виктория Ангелова,
посрещачките Силвия
Андреева и Вангелия
Рачковска и диагоналът
Симона Николова са
волейболистките, които
през миналия сезон, макар
и повече в ролята на
резерви, станаха шам-
пионки на България с

женския тим на "Марица".
Четири от волейболистки-
те на "Марица", които
бяха отстъпени на
Раковски през миналия
сезон - центровете
Елизабет Късаджикова и
Михаела Мартинова,
либерото Михаела
Петрова и универсалната
Теодора Симеонова,
известна повече с изявите
си в плажния волейбол,
ще играят за димитров-
градския тим и през сезон
2016-2017. Разбира се,
отборът от Димитровград
си има и школа, за която
се грижи Ваня Соколова -
помощничката на Радичев
в женския тим. Мениджър
на тима е Петър Ташев, а
проектът изцяло се под-
крепя от местната общи-
на. 

„Марица“ си отгледа конкуренция в Димитровград

Колодрума е страхотно
спортно съоръжение

ноември 2016 г.

Президентът на волейболен клуб "Марица"
е на 51 години. Завършил е спортното училище
в Пазарджик и играе волейбол в местния
"Хебър". Влиза в управителния съвет на
"Марица" през 2009 година, а през 2012-а

става президент на клуба. Занимава с енергиен
бизнес, съсобственик е на фирмата
"Интеркомплекс". 

Вицепрезидент е на Българската федера-
ция по волейбол.

Отборът на „Раковски“ от Димитровград, съставен  

от  11 маричанки

Мениджърът на ВК
„Марица“ Борис Халачев
взе участие в заседанието
на Общинския съвет в
Пловдив на 24-ти ноември
и поднесе благодарности
от името на клуба за под-
крепата, която Жълто-
сините получават от стра-
на на градската управа и
на кмета на Пловдив Иван
Тотев.

“От името на волейбо-
лен клуб „Марица“ и от
свое име ви благодаря за
подкрепата, която ни ока-
звахте досега, и за подкре-

пата, която продължавате
да ни оказвате”, заяви
Халачев от трибуната на
Общинския съвет. “От
наша страна, ние винаги
правим максималното,
което можем, да подкрепя-
ме идеите и да защитаваме
интересите на града по
линията на спорта и в
частност на волейбола.
Надявам се тази взаимна
подкрепа да бъде дълго-
срочна, за да можем
заедно да продължим да
радваме хората на град
Пловдив. Без вас и вашата
подкрепа ние трудно
можем да се справим сами
и наистина оценяваме
това, което правите за нас.
Благодаря ви!”, заяви
Борис Халачев.

Борис Халачев пред Общинския съвет:

Да продължим заедно да радваме пловдивчани
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Орлин Анастасов и
основаната от него фон-
дация на негово име
избра Пловдив за маща-
бен оперен проект.
Оперният певец с  20-
годишна кариера в най-
големите театри по света
ще доведе под тепетата
звездни имена от между-
народната сцена.

"Идеята ми е да
доведа в България опер-
ните певци от световна
величина, които до този
момент никога не са
били тук", каза
Анастасов. Началото на
проекта бе дадено с
"Кармен", а в главната
роля пловдивчани се
насладиха на Анита
Рачвелишвили - звезда-
та на "Ла Скала" и
"Метрополитън опера",

която пя в  зала "Коло-
друма" на 9 ноември. 

Още много големи
имена на оперното
изкуство ще дойдат в
Пловдив през следва-
щите месеци в планира-
ните пет големи оперни
спектакли. Повечето от
тях са не само негови
колеги, но и добри
приятели, готови да
пренебрегнат други
ангажименти и да под-
крепят каузата му
срещу символичен
хонорар. За 18 декември
е предвидена операта
"Набуко" с участието на
Амброджо Маестри -
един от малкото остана-
ли вердиеви гласове в
света.

В афиша за догодина
са заложени оперите

"Селска чест" и
"Палячи" с участието на
Марко Берти, "Тра-
виата" с Ирина Лунго и
"Дон Карлос". 

Фондацията "Орлин
Анастасов" има за цел
също да помага на
млади оперни певци,
затова през следващата
година са предвидени
едноседмични майстор-
ски класове на гостува-
щите големи оперни
звезди по време на
репетиционните дни. 

Подбраните за май-
сторските класове
начинаещи изпълните-
ли дори ще имат
възможност, ако пока-
жат качества, да уча-
стват в спектаклите с
малки роли и да полу-
чат хонорар.

С „Кармен“ стартира 
мащабен оперен проект

„Т
ози фестивал за
мен е полет на
духа, размах,

дързост, забавление,
радост от живота, осъ-
ществяване на мечти и
опит да оставим красиви
спомени, не само за себе
си, но и за повече хора, с
които чертаем кръга на
ценителите на джаза…
Надяваме се, този кръг
да продължава да се раз-
ширява! Затова и логото
на феста е кръг с отворе-
ни граници”. Думите са
на вдъхновителя, двига-
тел и организатор на
Plovdiv Jazz Fest 2016
Мирослава Кацарова.
Събитието,  което се
очаква с нетърпение не
само от пловдивските
меломани, но и от цени-
телите на интелигентна-
та музика от цялата
страна, се организира от
„Блу Ем“ със съдей-
ствието на Общинска
Фондация „Пловдив
2019“ и Община Плов-
див. Публиката имаше
удоволствие да чуе
новите албуми на Zuco
103, Ричард Бона, както
и първия общ проект на
Майк Стърн и Дейв
Уекъл. Освен различни-
те нюанси и ритми на
латино джаза, който бе

основен акцент във
фестивала тази година, в
централната вечер на
събитието на сцената се
качи Георги Корназов с
един от най-добрите
европейски джаз вока-
листи - Давид Линкс, а
след тях зрителите апло-
дираха Камелия Тодо-

рова с Ангел Заберски-
син.

Хилда Казасян, Мира
Кацарова, Белослава и
Андрония Попова-Рони,
дадоха подобаващо на-
чало на събитието и
представиха любими
композиции под мотото
„Четири дами пеят боса

нова“. Преди това гости-
те се насладиха на
изпълненията на Петър
Момчев, Димитър Ка-
рамфилов, Атанас По-
пов и Шибил Бенев.

Тази година Пловдив
Джаз Фест насочи вни-
манието си и към онези
творци, които са остави-

ли следа в историята на
българския джаз през
най-трудните години на
неговото утвърждаване
и развитие. От това свое
издание фестивалът
учреди награда за цяло-
стен принос в джаза,
която почита артистите,
посветили целия си

живот на музиката.
Артисти, които дори
сложният политически
климат в миналото, кога-
то джазът е бил забра-
нен, не е успял да пре-
кърши. Един от знакови-
те български китаристи
Огнян Видев стана
първи носител на приза.

ноември 2016 г.

Повече от 18 000
посетители са се вклю-
чили в дегустациите по
време на Фестивала на
младото вино в Стария
град. Осмото издание на
традиционното за града
събитие може да се
похвали с рекорден брой
гости и организирани
туристи от страната и
чужбина. Дегустациите,
организирани от Съвета
по туризъм в Пловдив и
Община Пловдив, се
проведоха в 12 емблема-
тични къщи на Стария
град.

Тази година бе пред-
ставена реколтата на 32
винопроизводители от
цялата страна. В голяма
част от обектите бяха
предлагани специално
приготвени кулинарни
изкушения. Дегуста-
циите бяха съпътствани
от фолклорни изяви на
музиканти и танцьори от
ансамбъл „Тракия”,
които радваха посетите-
лите на едно от най-
масовите и важни съби-
тия за винен туризъм в
страната.

На  „Вечер на майсто-
рите на виното“ бяха
обявени наградите за
най-добрите млади бели,
червени и розе вина,

съгласно регламента,
определен от дегуста-
ционната комисия. Спо-
ред него вината могат да
бъдат чисто сортови или
купажни от настоящата
реколта.  

Със „Златен Дионис”
в категория „Червено
вино“ бе отличен Букет
на „Едоардо Миролио”.
В категория „Розе“ побе-
дител стана рубинът на
винарска изба „Бенди-
да”. Отличието за най-
доб-рото бяло вино беше

отредено на „Братя
Минкови” със совиньон
блан. Специален „Златен
Дионис” бе връчен на
„Санта Мария”.

Наградите на посети-
телите, определяни въз
основа на резултатите от
анкетните карти, бяха
спечелени от  изба  „Ко-
зя Грамада – за най-доб-
ро бяло, изба „Мелвино”
за най-добро розе и
„Тодоров” – най-добро
младо червено вино за
2016 година.

В Пловдив джазът си е у дома

Рекорден брой дегустатори 
на Дефилето на младото вино

Знаковият китарист Огнян Видев с приз от Plovdiv Jazz Fest 2016 

Демонстрациите на
уникални японски кимо-
на за делник, празник и
сватба, както и тради-
ционни женски и мъжки
носии бяха презентирани
на финалното събитие за
Дните на японската кул-
тура в България. Домакин
на проявата бе пловдив-
ският културен център

„Тракарт”. Заместник-
кметът по култура и
туризъм на община
Пловдив Амелия Гешева
откри събитието под
мотото „Кимоното и
българската носия – сход-
ства и различия“, на
което специални гости
бяха н.пр. Шиничи
Яманака - извънреден и

пълномощен посланик на
Япония у нас и съпругата
му  Юко Яманака, обле-
чена в традиционно
японско кимоно.

„Благодаря на Негово
превъзходителство, че
избра Пловдив за финал
на 27-то издание на
Дните на японската кул-
тура в България. Пловдив

е единственият български
град, който е побратимен
с град в Япония. Това е
Окаяма, с който имаме
дългогодишни отноше-
ния, на които Община
Пловдив много държи и
полага усилия за тяхното
укрепване, развитие и
обогатяване. Вярвам, че
през 2019 година, когато

Пловдив ще бъде
Европейска столица на
културата, в програмата
на събитията ще има и
много японско при-
съствие“, отбеляза в при-
ветствието си заместник-
кметът. 

Програмата на вечер-
та включваше още
завързване на оби,

демонстрация на японски
бойни изкуства и тради-
ционната японска чаена
церемония. В края на
демонстрациите всички
желаещи опитаха чай,
приготвен според тради-
циите на Урасенке шко-
лата, създадена в Киото
преди повече от 300
години. 

Кимоното и българската носия -  финал на Дните на японската култура

Огнян Видев е първият носител на приза 

Plovdiv Jazz Fest 2016
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