
„В
ъзможно е в
края на следва-
щата година да

видим „Аirbus la
Decolare“ да открие свое
предприятие в
Пловдив“, заяви в
Пловдив новият френ-
ски посланик у нас Ерик
Льобедел след среща с
кмета Иван Тотев. Това е
първото посещения  на
дипломата в страната

след встъпването му в
длъжност.

„В момента разгово-
рите за това са на финал-
на фаза. Те се водят от
около година между
общината, „Тракия ико-
номическа зона“ и ком-
панията, която се зани-
мава с дейности по обо-
рудването на самолети
„Еърбъс“, разкри Иван
Тотев.

„Държах много
първото ми официално
посещение да е именно
в Пловдив – много при-
влекателен град за
Франция, както в иконо-
мически, културен план,
по отношение на работа-
та с малцинствата, така
и като град със своя гра-
доустройствена полити-
ка“, каза посланик
Льобедел.

„Еърбъс“ в Пловдив – сделка на годината

Мирна, здрава 
и щастлива 
2017 година!

Позволете ми от името на Община Пловдив и
лично от свое име да Ви поднеса искрени благопо-
желания по случай Новата 2017-та година.

За Пловдив 2016-та година беше изключител-
но успешна. Градът ни заслужено получи редица
международни и национални отличия, построих-
ме много нови обекти, приключихме важни про-
екти и започнахме други. ЗАЕДНО уверено
вървим към изпълнението на стратегията за
развитие на Пловдив като Европейска столица
на културата 2019.

Промяната, която се случва в града ни, е бла-
годарение на всеки един гражданин на Пловдив, а
постигнатото е основание за по-високо самочув-
ствие и повод да чертаем нови планове.

Уважаеми пловдивчани,
Нека посрещнем празниците, заредени с опти-

мизъм и добро настроение!
Нека има повече доброта и човечност в отно-

шенията помежду ни!
Нека надеждата, радостта и любовта

съпътстват дните Ви!
Приемете сърдечните ми пожелания за

мирна, здрава и щастлива 2017 година!

С уважение Иван Тотев
Кмет на Пловдив 

Изпращаме
успешна година
- 30 милиона
лева за нови
улици

Нова улица
свърза „Тракия“
с центъра
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Връщат блясъка на 
уникалната баня в
„Хиндлиян“

2

3

Водата не бива да
се бие,
защото тя
помни
всичко

7
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Спортист №1
Станилия Стаменова: 

Кметът Иван Тотев, районният кмет на „Тракия“ Костадин Димитров  и спортни емблеми на Пловдив откриха новия път

„Проф. Цветан Лазаров“.                    Още за новата улица на стр. 2

В обзор на „Файнен-
шъл Таймс“ Пловдив е
посочен като важно
място за инвестиции в
автомобилната инду-
стрия и машиностроене-
то и с развитието на
„Тракия икономическа
зона.“ Пловдив е посо-
чен като района с най-
голяма концентрация
на компании, произвеж-
дащи автомобилни
части. Една от целите
на града е в следващите
години да привлече
голям производител на
автомобили и да про-
дължи да развива висо-
котехнологични инду-
стрии, пише още в

обзора.
Базираната във

Великобритания компа-

ния „Уилям Хюз“,
която произвежда пру-
жини и телени форми

за коли, беше един от
първите инвеститори в
България за автомобил-
ния сектор с изгражда-
нето на съоръжение
близо до Пловдив през
2004 година. 

Други фирми я
последваха, като швед-
ско-швейцарската AББ,
базираната в САЩ
„Сенсата Технолоджис“
и канадската „Магна
Пауъртрейн“, сред
чиито клиенти са БМВ
и „Дженеръл Моторс“.

Само през 2016
година край Пловдив са
отворили врати пет
фирми, производители
на авточасти.

Автомобилната индустрия  намери своя дом

Новият френски 
посланик у нас Ерик
Льобедел  определи

Пловдив като 
привлекателен 

град за Франция



ПРОEКТИ 2

„И
з п ъ л н и х м е
един проект,
който е бил

заложен още в първите
години на започналото
пред 1974-та изграж-
дане на „Тракия“, но до
ден днешен не беше
реализиран. С новия път
осигуряваме най-пря-
ката връзка от най-мла-
дия пловдивски район с
центъра на града,
разтоварваме трафика
на невралгичните кръс-
товища при Аграрния
университет и на бул.
„Цариградско шосе“ с
бул. „Освобождение“.

Това заяви кметът на
Пловдив Иван Тотев,
след като откри най-
новата улица в града –
продължението на
„Проф. Цветан Лазаров“
край стадиона на
„Лаута“. На рязането на
лентата бяха спортни
емблеми на Пловдив
като олимпийския шам-
пион Николай Бухалов,
капитана на женския
волейболен отбор „Ма-
рица“ Радосвета Тенева,
лекоатлетката и спор-
тист №1 на България за
2015 година Габриела

Петрова и капитана на
ФК “Локомотив” Мар-
тин Камбуров.

Проектът е изпълнен
в съответствие с най-
високите изисквания за
съвременно пътно
строителство. 

Платното е
четирилентово, изгра-
дена е изцяло нова
подземна инфраструк-
тура – водопровод  и
канализация, топло-
провод, кабелна мрежа с
изходи за свързване на

бъдещи комуникации
без разкопаване.
Кръгово кръстовище до
стадиона, ново улично
LED осветление, пер-
фектна пътна марки-
ровка и знаци, разде-
лителни светоотрази-

телни колчета и обосо-
бени паркоместа допъл-
ват екстрите на около
километровия участък. 

„Имаме нови тро-
тоари и велоалеи, така
че целият парк „Лаута“,
който става все по-

популярен сред плов-
дивчани и предпочитан
за отдих в свободното
време, вече е опасан с
трасета за велосипе-
дисти. Наблизо изграж-
даме нов фитнес на
открито, подготвяме и
други атракции, които
да радват съгражданите
ни“, отбеляза кметът на
„Тракия“ Костадин Ди-
митров.

Кметът на Пловдив
припомни и започналата
дългогодишна програма
за компенсаторно зале-
сяване на „Лаута“. „През
последните три години
засадихме над 2000
дървета, с около 65 дека-
ра разширихме парка в
южна посока и напролет
продължаваме. Напра-
вихме промени в про-
екта, така че максимал-
но да запазим дървета-
та“, разказа инж. Иван
Тотев. Според него при
новата придобивка е
приложен комплексен
подход за умно решава-
не на важен градски
проблем

декември 2016 г.

Строителството на
нови сгради на три
детски градини в
Пловдив ще стартира
през следващата година.
Започват процедурите по
изграждането на нова
„Каменица“. В края на
учебната година през
юни ще започне
събарянето на старата
сграда и работа по

индивидуалния проект.
Прогнозната му
стойност е около  4 млн.
лв.

Кметът на район
„Източен“ Николай
Чунчуков ще бъде
упълномощен да изгради
за около 600 хил. лв.
пристройка към детска
ясла „Веселушко“ в парк
„Каменица“, която е за

две нови групи.
Районният кмет на

„Южен“ Борислав Инчев
подготвя документа-
цията за нова детска
градина на бул.
„Александър Стамбо-
лийски“, чието изграж-
дане се очаква да бъде
одобрено на една от
първите общински сесии
през 2017 г.

Старт на три детски градини

Нова улица свърза „Тракия“ с центъра

Тази година поста-
вихме рекорд, като
засадихме в града около
3 000 000 цветя, но
догодина те ще са още
повече, защото изгра-
дихме много нови
поливни системи, които
да гарантират добрия
им растеж и цъфтеж“.
Това обяви в края на
годината директорът на
„Градини и паркове“
Стоян Алексиев.

Стотици хиляди рез-
ници на листно-
декоративни цветя се
отглеждат в оран-
жериите на ОП „Гра-
дини и паркове“ и
работата по залагането
на разсад не спира.

Засега най-много на
брой са различните
видове разноцветни
колеуси, популярни
като копривка и
сантолина, които, освен
че виреят добре при
местните условия, са
особено подходящи за

оформянето на цвет-
ните фигури.

Стоян Алексиев при-
помни, че тази есен
бяха засадени  около
милион разноцветни
теменужки, парички,
селене, незабравки и
други видове сезонни
цветя, които да раз-
красят Пловдив още
рано напролет.

Повечето от стоти-
ците хиляди новозаса-
дени храсти, както и
голяма част от дърве-
тата, също са собствено
производство.

„Дръвчетата се

нуждаят от повече
време, но след няколко
години грижи тази есен
засадихме отгледани от
нас над 200 иглолистни
– ели, борчета, сребрист
смърч, туи и други.
Добре се развиват и
широколистните мест-
ни видове, най-много
сред които са липите и
чинарите. Фиданките, с
които тази есен
направихме поредното
разширение на парк
„Лаута“, също са си
наше производство“,
допълни Стоян Алек-
сиев.

Рекорд – над 3 милиона 
цветя в Пловдив догодина

Детска градина „Каменица“ ще има изцяло нова сграда
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О
бщина Пловдив
започва  консер-
вационно-рестав-

рационните дейности на
уникалната баня в едно
от бижутата в Стария
град - къща „Хинд-
лиян“.  

През следващите  три
месеца ще бъде извър-
шено  внимателно по-
чистване, укрепване и
възстановяване на
елементи от съоръже-
нието под ръковод-
ството на  реставратора
Никола Стоянов.

Къща “Хиндлиян” е
била значително увреде-
на  през 50-те години на
миналия век, но поради
настанените в нея
квартиранти тогава не е
било възможно да се
пристъпи към рестав-
рация. През 1974 г. е
обявена за национален

паметник на културата и
в този период за първи
път започва работата по
нея. През 2006 г., къщата
е включена в проекта за
реставрация по линия на
ЮНЕСКО – JAPAN
TRUST FUND/
MPR“SS0504, като тога-
ва е реставрирана
южната фасада на
сградата и е извършено
изписване на маазата.
През 2009 г. имотът е
прехвърлен от държа-

вата за управление на
Община Пловдив.

Изпълнение на
поетапна реставрация
на обекта общината и
ОИ ”Старинен Плов-
див” започват активно
от 2013 г. От тогава
досега са извършени
множество дейности,
сред които реставрация
на фасади, подмяна на
дограма, изготвяне и
съгласуване с Минис-
терството на културата

на „Проект за аварийни
консервационно -
реставрационни работи
на къща „Хиндлиян“,
обхващащ извършването
на реставрационни
дейности на първия етаж
на къщата и банята и др.

„В момента плани-
раме бюджета за
предстоящия археоло-
гически сезон и се
надявам догодина да
имаме добри дейности
със защитен бюджет в
опазването на културно-
историческото наслед-
ство на Пловдив”, заяви
зам.-кметът Амелия
Гешева. Очакванията са
през следващата година
подобна реставрация да
започне и в банята в
къща-музей „Златю
Бояджиев“ след съответ-
ните съгласувателни
процедури. 

“Старинен Пловдив”
грабна голямата награда

в категорията „Специа-
лизиран туризъм” по

време на първите
Годишни награди на
Министерството на
туризма. Призът бе
връчен на кмета на
Пловдив Иван Тотев 

„Благодаря за тази
награда и на всички,
които ни подкрепиха,
защото Старият град не
е само на Пловдив, той е
национален паметник”,
заяви кметът Иван Тотев
и допълни, че през
последните години
броят на нощувките в
града е удвоен и вече
гони  половин милион.

Отличието се
присъжда  на град,
който е горд с древното
си наследство, но се
развива и като модерен
европейски център.

Есенният панаир на
занаятите и  Дефиле на
младото вино се
класираха в тройката в
своите категории –
„Духът на България” и
„Туристическо съби-
тие”.

Старият град с ново 
отличие за туризъм

Античният театър е първи 
сред българските чудеса

Връщат блясъка на 
уникалната баня в „Хиндлиян“

Античният театър  е
победител  в категория
„Културно-исторически
атракции“ в кампанията
„Чудесата на България“,
която се организира за
шеста поредна година.
Амфитеатърът спечели в
конкуренция с пещерата
„Магурата“ край Белог-
радчик  и Античния и
средновековен град в
Сандански

„Община Пловдив
работи активно през
изминалата година в
опазването на културно-
историческото наслед-
ство, в развитието на
туризма и инвестира в
а р х е о л о г и ч е с к и
проучвания и разкопки.
Нека има повече
инвестиции в

познанието и паметта!
През 2019 година,
когато Пловдив ще бъде
Европейска столица на
културата, ЗАЕДНО ще
покажем всички чудеса

на България пред света,
защото България
заслужава!“, каза при
получаване на наградата
Амелия Гешева, зам.-
кмет по културата.

Къщата е строена
преди 180 години

Къщата е строена 1834 – 1835 година и е
принадлежала на Степан Мануг – богат арменски
търговец. Най-големите му търговски успехи са в
Индия и затова турците го наричат Хиндиоглу,
откъдето идва и прякорът му – Хиндлиян.

Семейството напуска дома си в началото на
турските гонения спрямо арменците – 1915
година и го предоставя за убежище на арменски
бежанци.

Интересна е и самата архитектура на дома.
Фасадата е ориентирана на север, а входът на
къщата е между двете симетрични крила на
сградата. На първия етаж стаите са по-малки и
хладни, за да осигурят мир и прохлада на
обитателите в летните пловдивски жеги.
Помислено е и за лесното отопление през зимата,
затова таваните са направени по-ниски.

Банята  се отоплявала с подово
Уникална за времето си е банята в къща

„Хиндлиян“ в Старинен Пловдив. Тя е от мрамор
и гипс и е единствена от този тип в България.
Изпълнена изключително ефектно със сводове и
купол с отвори, през които влиза слънчева
светлина, банята е създадена на принципа на
римските хипокаусти.

Отоплявала се е чрез подово отопление. За
целта са били вградени глинени тръби с отвори,
по които е циркулирал горещ въздух. Той се е
подгрявал от огнището, разположено в кухото
пространство между стените на кухнята и на
банята.

Водата за миене и къпане се е топлела в
казани. Тъй като тепетата в Пловдив нямат
подпочвени води, къщата е оборудвана и с
изкуствен водоизточник – дълбок кладенец,
облицован отвътре с варовик, който служи за
филтър и през който се просмуква дъждовната
вода. Така събраната вода се е съхранявала в
цистерни.

От мрамор е направен и ефектният фонтан на
втория етаж на къщата. Той е пръскал розова вода,
за да ароматизира въздуха и да създава настроение
у обитателите и техните гости. Фонтанът обаче е
само детайл от лукса в дома. Само холът, наричан
по онова време хайет, е с размери 86 квадратни
метра. Всеки детайл в мебелировката и
декорацията е изпълнен прецизно.

Розова вода бликала от фонтана



И
з п р а щ а м е
и з к л юч и т е л н о
успешна година.

През 2016 година само
в ремонти и рекон-
струкция на уличната
мрежа и пешеходни
зони инвестирахме
близо 30 млн. лева. То-
ва са бул. „Васил
Априлов“, „Любен Ка-
равелов“, „Гладстон“,
„Захари Стоянов“,
„Проф. Цветан Лаза-
ров“, канализацията на
Коматевско шосе, по-
малките улици в
районите и в Стария
град.  Около 3 млн. лева
вложихме в тротоа-
рите.  В  момента
усилено се работи  на
бул. „Руски“, Комате-
вско шосе, бул. „Шести
септември“. Разликата
между това, което
представляваха тези
улици, и сегашното им
състояние  е очевадна,
особено като минеш
вечер и видиш  ос-
ветлението на  бул.
„Васил Априлов“ и
„Гладстон“.  Вече едва
ли има пловдивчанин,
който да не казва: „Да,
струваше да изтърпим
неудобства“.

Продължаваме с
инфраструктурата и
през следващата годи-
на. През  2017-а  със
сигурност  ще  се прави
ул. „Остромила“, чиято
реконструкция е
отложена заради Кома-
тевско шосе. Има
избран изпълнител, с
който е подписан до-
говор.  Ремонтът  на
бул. „Христо Ботев“
зависи от това дали
държавата ще финан-
сира чрез „В и К“ –

Пловдив, канализа-
цията. Ако проектът
бъде одобрен,  догоди-
на  основно ще обно-
вим  северното платно.
Иска ми се да изградим
и няколко вътрешни
улици в „Беломорски“
и „Остромила“, за
което сме дали
възможност на район
„Южен“ да започне
подготвителни дейнос-
ти. Може да се каже, че
приключваме  с рехаби-
литацията на  основ-
ните булеварди в цен-
тралната градска част.

Догодина ще бъдат
напълно готови  бул.
„Руски“, Коматевско

шосе и „Шести септем-
ври“.  

Най-сложният обект
е Коматевско шосе,
защото там има
археология. Бул. „Рус-
ки“ също не е лек,  тъй
като го затваряме на
части и това затруднява
изпълнителите, на кои-
то тази организация
също създава неудоб-
ства.

Ремонтите  на
кварталните улици и
тротари ще продължат,
но предимно  започва-
ме да подготвяме
проекти за нова пътна
инфраструктура. Затова
в бюджета за 2017 г.

предвиждаме  средства
за отчуждителни про-
цедури  на бул. „Севе-
рен“,  на ул. „Модър“ за
подлез „Модър –
Царевец“, на Голямо-
конарско шосе, на бул.
„Копривщица“ с цел
изграждане на нов мост
през Марица, на бул.
„Васил Априлов“. 

На Експертния съ-
вет ще се разглежда
проект на пътната връз-
ка между Коматевско
шосе и квартал „Прос-
лав“. Това е 2 км  улица
с ширина 11 метра,
която ще свързва
„Прослав“ с „Кома-
тево“.
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Изпращаме успешна

Мандат 2016Легендарният режисьор Тед Кочев
официално е жител Пловдив. Това стана на
23.03.2016 г. на тържествена церемония  в
заседателната зала на общината. „Изклю-
чително ми е приятно да кажа „Добре
дошъл” на най-новия гражданин на
Пловдив, на една от големите звезди в
киното, режисьор с много богата биография,
прославил България в целия свят и в
частност Пловдив”, приветства кметът Иван
Тотев. Тед Кочев заяви, че ще носи личната
си карта до сърцето и сподели, че е останал
изумен от развитието на Пловдив, като го
сравни с мегаполиси като Париж и Ню Йорк.

Община Пловдив получи наградата
„Голяма община с принос в развитието на
бизнеса“ на годишната церемония за значими
постижения в бизнеса - VIP Business Awards
2016. Кметът Иван Тотев и неговият екип
напълно заслужено получават тази награда с
оглед развитието на града през последните
години, подчертаха организаторите.

Кметът Иван Тотев и райкметът на
„Западен” Димитър Колев дадоха старт на
втория етап от реконструкцията на улица
„Просвета” в квартал „Прослав”. Проектът
включваше цялостно преасфалтиране на
3400 квадратни метра, изграждане на нови
тротоари, дъждоприемни шахти и др.
Общата стойност на двата етапа на ремонта
на улицата е 711 хиляди лева, а общата
дължина е над 1 километър.

Над 2000 вида
безгръбначни от цял

свят бяха представени
в гостуваща изложба в
Природонаучния му-
зей. Експонатите при-
надлежат към най-го-
лямата в страната
частна колекция на
безгръбначни, соб-
ственост на зооинже-
нера от Ямбол Петко
Петков, и се показват
за първи път в стра-
ната. Освен интересни
и внушителни, в из-
ложбата бяха вклю-
чени и редки видове за
ценители. 

В район „Източен” за-
почна работата по проекта
„Независим живот - район
Източен” по Оперативна прог-
рама „Развитие на човешките
ресурси” 2014-2020 г., съфи-
нансирана от Европейския со-
циален фонд на Европейския
съюз. Проектът е част от социал-
ната политика на община Плов-
див към хората със специални
потребности и  има широк со-
циален ефект, защото дава нова
работа на 35 трайно безработни
граждани за период от две
години, с които са сключени
трудови договори. По проекта
помощ вече получават  74  души,
живеещи в района.  

Думата

на кмета

Бул. „Васил Априлов е неузнаваем – вътрешната магистрала на Пловдив
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Мандат 2016Парк „Лаута“ беше разширен с нови 15
декара в посока югоизток. Засадени бяха
стотици дръвчета от местни видове. В
акцията се включиха и спортист № 1 на
България за 2015 година Габриела Петрова,
ръководството и момичетата на волейболен
клуб „Марица“. Благодаря на всички, които
се включиха.Дърветата се захващат
успешно и това е благодарение на
поливните системи и сондажи, които напра-
вихме предварително“, заяви кметът Иван
Тотев. 

„Министърът на младежта и спорта
Красен Кралев и кметът Иван Тотев се
включиха във велошествие, част от
кампанията „Аз карам велосипед, последвай
ме“. Повече от 1000 пловдивчани, сред които
олимпийските шампиони Николай Бухалов и
Асен Златев, се включиха в шествието.Освен
изградените по транспортния проект 48 км
велоалеи, предстои строителството на още
15 км велоалеи и се планира инвестициите за
колоездачна инфраструктура да продължат и
през следващите години.

Пловдив получи наградата "Бизнес град
на България за 2015 г.". Министърът на
регионалното развитие и благоустройството
Лиляна Павлова подчерта, че Пловдив е
град, който притежава не само уникално
богато културно-историческо наследство,
но и който успява да създаде изключително
добри условия за бизнес и да повиши
процента на нарастване на инвестициите. 

Над 80 млн. лв. ще бъдат инвестирани в
Пловдив като бенефициент по Оперативна
програма „Региони в растеж" 2014-2020 г. за
подобряване на градската сред и подкрепа
за бизнеса.

На нова кучешка
площадка се радват
бездомните кучета,
настанени в общин-
ския приют на Плов-
див, който се намира
на бул. „Пазарджишко
шосе”, 4-ти километър.
Тя бе открита в Деня
на Земята и е пред-
назначена за игри,
тренировки и разходки
на кучетата. 

Направена е благо-
дарение на извънред-
ния труд на служители
и граждани-добровол-
ци.

Археологическият
музей представи в края
на април  уникална сре-
бърна маска от I век след
Христа, която беше
върната в музея 21
години след кражбата й.
В цял свят има три та-
кива маски. Тази е една
от най-красиво израбо-
тените и представлява
параден шлем. Ценният
експонат е открит при
разкопки на могила в
квартал „Каменица“ през
1905 година от тога-
вашния директор на
музея Борис Дякович.

година 
Целта е да подготвим

терени за нови улици
встрани от централните,
за  да изведат трафика в
периферията на града и
да улеснят  придвиж-
ването. Убеден съм, че
ще стартираме тези
проекти в рамките на
мандата.  През 2017 г.
ще се занимаваме и с
проекта за новата визия
на  река Марица. В
момента върви съгла-
суване и след като из-
дадем строително разре-
шение ще започнем да

търсим финансиране.
Паркирането е от

основните проблеми в
града. През новата го-
дина  ще започнем
изграждане най-малко
на два  многоетажни
паркинга, а може и три
.Предвидели сме тере-
ните в „Тракия“ между
блоковете 15 и 62, в
„Западен“ до парк
„Ружа“ и на мястото на
бившия ТЕЛК на ул. „4-
ти януари“, за който
очакваме положително
становище от НИНКН.

Естествено, ще финан-
сираме  районите с цел
промяна на зоните,
където има гаражни
клетки.

През новата година
ми се иска да не говорим
само за улици и
автомобили. Ще ми се тя
да бъде насочена към
духовността, културата
и новите пространства.
Предвиждаме рекон-

струкция на художес-
твената галерия на ул.
"Гладстон" 32 и бившето
кино "Космос". Повече
средства ще има за
Стария град, за архео-
логия, продължаваме с
Голямата базилика. 2,5
млн. лева ще бъдат
отделени само за
културни събития – 1
млн. лева за фондация
„Пловдив 2019“ и 1,5

млн. лв за Културния
календар. 

Амбицията ни е да
посрещнем 2019 година
с обновен централен
площад. Плановото
задание е одобрено от
НИНКН и Министер-
ството на културата.
Важно е, че е одобрен и
подробния устройствен
план на Централната
градска част.  Вече

можем да подготвяме
конкурс за инженеринг –
проектиране и строи-
телство на пл. „Центра-
лен“ с експониране на
археологическите раз-
копки. 

Проектът ще се
изпълнява на етапи. В
заданието за площада
включихме и реконс-
трукцията на подлеза на
ул. „Гладстон“, която е
около 7 млн. лева.  Ще
преценим, коя част от
площада  може да се
реализира до 2019 г.

30 милиона лева
за нови улици

Пловдив ЗАЕДНО уверено върви към  2019 г, когато ще бъде Европейска столица на културата. 
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Район „Северен“ е
бил рекорда по строи-
телство на нови тротоа-
ри, отчете райкметът
Ральо Ралев. В минали-
те години са изгрждани
средно между 800 и
1000 квадратни метра
нови тротоарни настил-
ки, а през 2016-а те са
над 4000.

3 нови малки улички
са изцяло изградени - с
шахти, асфалт и тротоа-
ри за общо 50 хил. лева
Това са трасета от по
300 метра и по 100 м.

прилежащи тротоари на
ул. Ян Хус №№ 3,5,7.
Изцяло нов е и пар-
кингът на ул. Милеви
скали в кв. „Гагарин“,
който е с площ 450 квад-
рата.

Асфалтобетонните
кръпки в района само
през 2016 са над 2000
квадратни метра - над
два пъти повече от сами-
те улици, каза в отчета
си Ралев.

С помощта на голя-
мата община е направе-
но и колелото на бул.

„Дунав“.
Два парка са изцяло

реновирани през годи-
ната – „Красива
България“, където са
изгладени всички алей-
ни мрежи, с нова детска
площадка и кучешка,
както и парказападно от
блока Гигант - с фитнес,
детска площадка, пейки,
плочки, залесяване.

Догодина ще напра-
вим поне още 3 детски
площадки, обеща Ралев.
Той подкрепи  програ-
мата на община
Пловдив за изграждане
на детски площадки във
всичките 24 детски гра-
дини. По нея са оправе-
ни площадките в гради-
ни в „Северен“, като
70% се финансира от
общината, а 30 - от деле-
гираните бюджети на
детските заведения.

За екологията в рай-
она годината е повече от
успешна. Засети са над
200 хиляди нови цветя,
5000 храсти, 200 широ-
колистни дървета и 120 -
иглолистни. Поставени
са 120 чисто нови пейки,
като в предишни години
подобни съоръжения са
монтирани по 20 до 40
на година.

„Северен“ бие 
рекордите по тротоари

Кметът на район
„Източен“ Николай
Чунчуков получи  гра-
мота за участието на
новата детска градина
„Чайка“ в конкурса
„Сграда на годината
2016“.Тя бе номинирана
в категорията за социал-
на инфраструктура.

„Детска градина
„Чайка“ е новото бижу в
„Източен“, с което всич-
ки много се гордеем“,
заяви районният кмет

Николай Чунчуков.
Уникалната сграда е

проектирана от арх.
Константин Божков.
Освен модерна и краси-
ва, тя се отличава със
своята функционалност.
Близо 200 деца посеща-
ват вече „Чайка“, разпо-
ложена сред  естествена
среда на едноименния
парк на бул. „Източен“.

Над 3000 нови
дръвчета са засадени в
„Тракия“ през последни-
те години, а най-голе-
мият лесопарк в района
– парк „Лаута“, е разши-
рен с около 65 декара.
Това отчитат от адми-
нистрацията в район
„Тракия“ и подчертават,
че обогатяването и гри-
жите за зелената система
се осъществява с
помощта на ОП
„Градини и паркове“.
Над 1100 дръвчета от
видовете чинар, липа,
бряст, рустифина бяха
засадени само при
последните залесителни

дейности в парк
„Лаута“, който непрекъ-
снато се облагородява и
става все по-привлекате-
лен за гражданите със
своите зони за спорт,
игри и отдих.

В „Тракия” се акцен-
тира и върху уличното
озеленяване и кръговите
кръстовища. По основ-
ните улични артерии и
булеварди ОП „Градини
и паркове” засадиха над
600 бр. широколистни
дървета от вида червено-
листна слива, явор, липа,
чинар и др. Средните
разделителни ивици
придобиха нов облик с

красивите си цветни
фигури и жив плет.
Всички кръгови кръсто-
вища в района също са
озеленени и облагороде-
ни.

Нова тротоарна
настилка вече е изграде-
на около училище
„Черноризец Храбър".
Обновлението на тро-
тоара край едно от най-
големите училища в рай-
она бе сред тазгодишна-
та ни строителна програ-
ма, фокусирана върху
подобряване на инфра-
структурата в Зона А-9,
изградени са и подземни
комуникации.

Нова сграда ще има
детската градина в “Ко-
матево”, след като Иван
Тотев и райкметът Борис-
лав Инчев направиха
първа копка. Тя ще е с
най-големия двор на дет-
ско заведение в целия
Пловдив - близо 14 дка.
От заделените с решение

на Общинския съвет 1,2
млн. за строежа, обще-
ствената поръчка в
“Южен” е свалила разхода
на 1 млн. и 40 хиляди
лева. Останалите средства
- над 160 хил. лева, Иван
Тотев обеща да бъдат
дадени отново на район-
ната администрация за

допълнителни дейности
по двора на градината.

„Пловдив се разраства
на юг и инвестициите на
общината през 2017 годи-
на  в този район ще рас-
тат“, каза кметът Иван
Тотев.

Борислав Инчев обяс-
ни, че срокът за изпълне-
ние е 270 дни и със сигур-
ност новата градина за 4
групи, сред които и ясле-
на, ще отвори врати за
първия учебен ден дого-
дина.

„Тракия“ с 3000 дръвчета повече

„Южен“ вдигат детска
градина за “Коматево” 

„Източен“ с награда за „Чайка“

Улица „Чемшир“ в
„Западен“ е изцяло
обновена, като са пре-
асфалтирани над 1300
квадратни метра.
„Улицата се нуждаеше
от спешен ремонт, тъй
като бе в изключително
лошо състояние“, обяс-
ни кметът Димитър
Колев.  Тя е важна за
живеещите наоколо, тъй
като се явява подход
към няколко блока. Това
е поредното облагородя-
ване, което местната
администраци пред-
приема в този район.
Само преди месец бе
изцяло ремонтиран тро-
тоарът на улица
„Вечерница”.

Стотици нова
дръвчета посадиха уче-
ниците  от ОУ „Драган
Манчов". Общо 600

дървета ще бъдат поса-
дени в района.
Фиданките са получени
безвъзмездно след уча-
стие на хиляди ученици,
учители, родители и
приятели в играта
"Когато станем 100 000
ще посадим гора" на
електронното издание

gorata.bg.
Повече от 5 хиляди

души са подкрепили
екоинициативата на уче-
ниците от основното
училище. Децата са
изпратили снимки, сти-
хотворения и есета, с
които са участвали в
играта.

Нова  улица  в „Западен”

Кметът Ральо Ралев се отчита 
за свършеното през 2016 година

Нова детска площад-
ка беше открита в парк
„Шуменски“ на бул.
„Найчо Цанов“. Старите
и опасни катерушки са
демонтирани, а на тяхно
място има нови съоръ-
жения отговарящи на
всички съвременни
европейски изисквания

за безопасност.
Само 11 са детските

площадки в района,
които все още са със
стари съоръжения. Кме-
тът на “Централен” бе
категоричен, че през
следващите 3 години от
мандата те ще бъдат
обновени.

Напълно реновирана
е улица „Шейново“ в
подножието на Стария
град. Реконструирана е
600 кв. м. площ, като-
калъдъръмът е подменен
с паваж, изградени са
нови тротоари и осветле-
ние. „Калдъръмът от
“Шейново” ще отиде за
ремонтиране на улици в
Стария град“, уточни
кметът на „Централен“
Георги Стаменов.

Два нови паркинга на
ул. “Данаил Николаев” №
122 – 126 осигуряват без-
платно паркиране за 75
автомобили. 

Инвестицията е 195
хил. лева,  като в нея
влиза ново осветление,
отводнителна система с
дъждоприемни шахти,
асфартиране и изцяло
облагородена градинка
пред четирите големи
блока откъм бул.“ Шести
септември“.

Иван Тотев и Борислав Инчев направиха първа копка 
на новата детска градина в “Коматево”

Кметът Николай Чунчуков
получи наградата

„Централен“ подменя 
детските площадки

Нова детска площадка бе открита в парк „Шуменски“ 

Кметът Костадин Димитров инспектира новия тротор край „Черноризец Храбър“

Стотици дръвчета засадиха в „Западен“ учениците
от „Драган Манчов“



- Вече си постигнала
много в спорта. Накъде
по-нататък? 

- Остават олимпийските
игри. Досега моята дисцип-
лина - 200 метра, не беше
олимпийска, но в Токио
през 2020 ще бъде нейният
дебют.  

- Това означава, че вече
си на олимпийска вълна.  

- Никога не съм спирала
да мисля за олимпийското
си участие. Но преди игри-
те в Токио има да се свърши
доста работа. Първата е
европейското в Пловдив
през юли догодина, след
това месец по-късно е све-
товното в Чехия. Освен това
има и три турнира за све-
товната купа. Няма да крия,
че очаквам с нетърпение
шампионата в Пловдив.
Много силно желая да се
представя на ниво пред
пловдивската и българската
публика. 

- Започваш да говориш
като пловдивчанка. Нещо
нетипично за столичан-
ка. 

- В Пловдив се чувствам
много добре. Харесват ми
хората, вече имам добри
приятели. Тук получавам
истински стимул да трени-
рам на високи обороти,
защото чувствам, че съм
оценена за това, което

правя. В София е по-раз-
лично. 

- А как ти се стори
тазгодишната анкета.
Резонно ли е класиране-
то? 

- Всеки, който е попад-
нал сред 10-те най-добри,
означава, че е спортист от
висока класа. Не искам да
коментирам имена, защото
например нямах представа
за момчетата от каратето.  

- Кога за първи път
влезе в кануто? 

- Сериозно се захванах
през 2010 година. Стана
малко неочаквано. От НСА
бяхме на курс по водни
спортове. Там съм хванала
окото на някои специали-
сти, които са преценили, че
ставам за гребните спорто-
ве. До този момент бях
състезателка на овчарски
скок. За кануто ме спечели

Весела  Тренева. 

- Доволна ли си от
сребърния медал в
Москва? 

- Не правя драма. Мога
само да кажа, че подготов-
ката ми дойде малко къса.
Ако имах на разположение
още един месец, със сигур-
ност щях да спечеля злат-
ния медал. 

- Имаше известно
напрежение между теб и
федерацията. За пари ли
ставаше въпрос? 

- Не! За пари не сме
имали проблеми. Въпросът
беше организационен. Не
ми се връща към онези дни.
Само ще кажа, че нещата
вече са точни. 

- Имаш нов треньор -
Александър Кирпиченко.
Как вървят нещата с
него? 

- Продължаваме да се
сработваме. Безспорно той
е добър специалист, макар
че не е работил с жени. А
още повече със състезател-
ки на 200 метра. 

- Това в националния
отбор. А в "Тракия". 

- Със сигурност
Николай Бухалов ще ми
помага. Това ми стига,
защото няма човек  като
него, който да е толкова
наясно с кануто. Просто е
уникален. Достатъчни са
само няколко думи, за да ти
покаже правилната посока. 

- Бухалов каза за тебе,
че си много пряма. Това не
ти ли пречи? 

- Аз съм възпитана да
казвам това, което ми е на
душата. Вероятно, на няко-
го не му харесва моето
поведение, но аз не мога да
бъда друга. Важното е, че

хората, които обичам, и
приятелите ми ме познават,
което ми стига. 

- По колко часа трени-
раш на ден? 

- Различно, защото под-
готовката зависи от програ-
мата на шампионатите. В
момента тренирам средно
по 6 часа на ден. Но през
януари и февруари, когато
съм на Белмекен, натовар-
ванията ще се увеличат
поне с още 1 час. 

- Колко тежи едно
кану? 

- Моето е 14 килограма. 

- Колко загребвания се
прави по 200-метровата
дистанция?

- Задължително те са 60.

- Може ли да се говори
за тактика при такива
къси дистанции?

- Разстоянието от 200
метра при кануто се сравня-
ва на 400 метра в леката
атлетика. За специална так-
тика не може да се говори.
Но има изградени принци-
пи, които трябва да се спа-
зват. Първите 100 метра
трябва се направят с макси-
мална бързина и това темпо
да се запази през вторите
100 метра.

- Обръщала ли си се по
време на състезание или
тренировка? 

- И най-големите са цоп-
вали във водата. На трени-
ровки съм го правила, а на
състезание само веднъж и
то в Пловдив.

- Имаш ли някакъв
ритуал преди състезание? 

- Когато тръгвам към
старта, вдишвам няколко
пъти дълбоко, за да успокоя
пулса. Освен това се отна-
сям нежно и с любов към
водата. Защото по същия
начин се отнася и тя към
теб. Така че, водата не бива
да се бие, защото тя помни
всичко.

- Как прекарваш сво-
бодното си време? 

- Обичам да ходя на
кино и с приятели. 

Спортист N1 Станилия Стаменова: 
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1. Станилия 
СТАМЕНОВА- СККК
'Тракия" - сребърен
медал на европейското
първенство по кану в
Москва. 

2. Александър 
КОМАНОВ - СК

"Ронин" - Европейски
шампион по карате кио-
кушин-кан в кат. 85 кг
на турнира в Белград. 

3. Нина РАНГЕЛОВА -
ПК "Спринт" - 6 място
на 100 м свободен стил и
7 място на 200 м свобо-
ден стил на европейско-
то по плуване в Лондон.

4. Валери ДИМИТРОВ -
АСКК "Тракия" -
Европейски шампион по

карате шинкиокушин в
кат. 85 кг на турнира в
Тбилиси. 

5. Кристиян ВАСИЛЕВ
- СК "Хеброс - гребане, 9
място на олимпийските
игри в Рио 
де Жанейро.

6. Цветана 
ПИРОНКОВА - ТК
"Пиронкови" - 1/4-
финал на турнира от
големия шлем "Р. Гарос".

7.   Янислав ГЕРЧЕВ -

СК "Арена спорт" -
сребърен медал на
Европейската купа по
джудо в кат. до 60 кг.

8. Иван КОМАНОВ - 
СК "Ронин" - сребърен
медал на европейското
първенство по карате
киокушин-кан в кат. до
70 кг в Белград. 

9.  Ангел КОДИНОВ -
СККК "Чипилски" - 5
място на европейското

първенство на кану до
23 г. в Пловдив и 5
място на световното
първенство в Минск.

10. Иванка ДЕЛЕВА -
АСКК "Тракия" - сребъ-
рен медал на европейско-
то първенство по шин-
киокушин до 22 г. 
в София. 

10-те най-добри на Пловдив за 2016година: 

Водата не бива да се бие,
защото тя помни всичко

декември 2016 г.

Най-добрата българска състезателка в кануто
Станилия Стаменова бе обявена за спортист N1 на
Пловдив за 2016 година. Така представителката  на
СККК "Тракия" печели първото място за втори
пореден път. Сега изключително убедително, изпре-
варвайки втория в класацията с повече от 60 точки.
Признанието Станилия получи за сребърния медал

на тазгодишното европейско първенство в Москва. В
своята сравнително кратка кариера родената преди
28 години в София кануистка е натрупала забележи-
телни успехи. Тя има 1 златен, 2 сребърни и 1 бронзов
медал от световни първенства, а от европейските
шампионати е извоювала 3 златни, 2 сребърни и 1
бронзово отличие.  

Най-точната оценка за
Станилия е, че тя е един
много честен и прям
човек. Когато сбърка, не се
опитва да замаже грешка-
та, а се стреми да вникне в
проблема и да коригира

пропуските. С нея е при-
ятно да се работи, защото
е интелигентно момиче и
разбира какво трябва да се
прави с няколко думи.
Лични проблеми са при-
чината да се оттегля като

треньор на Станилия, но в
"Тракия" ще бъда до нея и
когато има нужда от нещо,
ще решим проблема вед-
нага. Сигурен съм, да е
жива и здрава, че пред нея
има сериозно бъдеще.

Николай Бухалов:

Станилия е честен човек 



САЛОН 8

115 представления и
7 премиери за
изминалата година и 40
на сто по-високи при-
ходи отчита Държавна
опера Пловдив. 

„Имаме шанса да
бъдем едно от лицата на
Пловдив и това поз-
волява да разгърнем
още повече междуна-
родната си дейност.
Градът има всички да-
дености да стане прив-
лекателен за оперен
туризъм“, категоричен е
директорът Нина Най-

денова и в подкрепа на
тезата си посочи
свръхпостижението на
тазгодишното издание
на „Опера оупън“ на
Античния театър – 22
000 зрители. На първия
фестивал публиката е
била едва 8-хилядна, а
сега е близо три пъти
повече.

Операта се радва на
изключителен зрител-
ски интерес, работи
устойчиво и по про-
грамите за млада публи-
ка. Госпожа Опера

привлича все повече
малчугани, а проектът
„На опера с Марк“
вкара в зрителната зала
и тийнейджърите. Опе-
рата излезе от залата в
опит да стане разпоз-
наваема и от масовата
публика.

Найденова си
пожела до 2019 година
културната институция
да има нов дом и
благодари на инициа-
торите на кампанията
„Дом за пловдивската
опера“.

„Това е един от фак-
торите, който успя да ни
обедини. Над 13 000
граждани се подписаха
да има сграда за опера.
Благодаря на подкрепа-
та на община Пловдив.
Имам самочувствието в
Държавна опера Плов-
див да работят големи
професионалисти, но си
представям колко пове-
че ще разгърнат по-
тенциала си, ако има
сграда, за да се развиват
целогодишно“, казва
Нина Найденова. 

Предстои кардина-
лен ремонт на Концерт-
на зала.

115 представления на 
Държавна опера Пловдив

Н
ад 1 милион лева
приходи от посе-
щения в култур-

ните общински центро-
ве- музеите, галериите и
обектите на „Старинен
Пловдив” отчете за оти-
ващата си 2016 година
зам.-кметът по култура
на Пловдив Амелия
Гешева. Ръстът в при-
ходите и интересът е
сериозен и минава 30
процента. 

От тази година влезе
в сила и новата наредба,
по която се отпускат
средства за културния
календар на града.
Финансирането се опре-
деля на проектен прин-
цип. Това дава повече
възможности за граж-
данско участие. Очаква
се любителските съста-
ви и читалищата да

участват много по-дейно
в културния живот на
страната.

„2016 година не беше

от най-леките, но ни
научи как можем да
работим по-добре заед-
но. Културните институ-

ти на територията на
града получиха подкре-
па от Община Пловдив,
за да развиват своите
дейности. Есенният
салон беше изключит-
елно силен. Случихме
много събития и извън
културния календар.
Община Пловдив за-
почва активна политика
за популяризиране на
културата ни в чуж-
бина“, анализира Аме-
лия Гешева. И посочи
като пример участието
на таланти от НУМТИ
„Добрин Петков“ в
Прага, младежи дарова-
ния от Националната
художествена гимназия
„Цавко Лавренов“ във
Вроцлав. Изложбата на
Кирилицата пътува за
Женева с подкрепата на
Община Пловдив. Всич-

ко това е заложено и в
календара за следва-
щата година. Сред
приоритетите и работата
с българските общности
в чужбина.

Общински институт
„Старинен Пловдив”
отчита приходи от 397
000 лева и 193 000 посе-
тители.

Къща Ламартин, коя-
то наскоро бе прехвър-
лена от държавата на
Община Пловдив, ще се
ремонтира приоритетно
през 2017-та, за което са
предвидени 500 000
лева.  Догодина ще за-
върши и реставрацията
на Етнографския музей.
Вече стартира реставра-
цията на банята в друг
национален паметник на
културата в резервата -
къщата на Степан Хин-

длиян.
Сред основните прио-

ритети за „Старинен
Пловдив” за 2017 година
е пренареждането на
калдъръмената настил-
ка. Вече е почти узряла
идеята да се отвори чар-
шия на занаятите по
улица „Стръмна“, къ-
дето повечето имоти са
отдадени на Реги-
оналната занаятчийска
камара.

Тече и проектно
задание за ремонт на
къща „Недкович“. Ще
бъдат реставрирани и
двете сгради на
Градската художествена
галерия. Изцяло реконс-
труираната къща
“Клианти“ ще отвори
врати за следващия
туристически сезон.
Килимите за интериора
са доставени, както и
по-голямата част от
мебелите. За частични
ремонти е планирана и
Антовата къща, която
също бе прехвърлена на
община Пловдив от
държавата.

Целта е до 2019-та
Старият град да е
напълно завършен и с
обекти, които да се
наситят с културен жи-
вот.

декември 2016 г.

Над 1.1 милион лева
печалба от билети и 100
000 зрители, без да се
броят турнетата – това е
равносметката на Дра-
матичен театър Плов-
див за 2016 година. 5 са
премиерните заглавия,
по които е работил
екипът – „Кредитът“,
„Майка“, „Турбулен-
ции“, „Вълци“ и „Двама
на люлката“. Изигра-
ните представления са
общо 300.

Като най-важното
събитие директорът
Кръстю Кръстев опре-
деля ремонта на зрител-
ната зала и връщането
на екипа отново у дома,
след като преди три
години сградата бе
опожарена.

На 11 декември най-
старият български теа-
тър отпразнува 135-
годишнината си с кон-
церт в обновения салон.

Иван Вазов първи
обосновава идеята за
изграждане на бъл-
гарски професионален
театър във вестник
„Народний глас“,
заедно с поддръж-
ниците си Константин
Величков, Захари Стоя-
нов, Михаил Мад-
жаров. На 8 декември
Дружеството на работ-
ниците от Дановата

печатница представя
пиесите „Стоян войво-
да“ от Добри Войников
и „Ревността на
Барбуйе“ от Молиер.
Два дни по-късно, след
емоционален дебат на
историческото ХIII
заседание на Облас-
тното събрание, се
гласуват 375 000 гроша
за „съставлението на
движима театрална тру-
па“.

Юбилейният спек-
такъл бе замислен така,
че да представи всички
етапи от подготовката
на едно театрално
представление. Култур-
ните институти в Плов-
див също се включиха и
направиха своя поздрав

в рамките на спекта-
къла. 

Изключително ори-
гинален бе подаръкът
на Държавна опера
Пловдив, опакован в
огромна кутия, завър-
зана с панделка. 

След като в сюбли-
мния момент артистич-
ният директор Лучано
ди Мартино я развърза,
от нея изскочи
очарователна певица,
след което, в тона на
празненството, проз-
чува „Наздравицата“ от
„Травиата“. 

А на директора на
Драмата Кръстю
Кръстев не му остана
друго, освен да гръмне
шампанското.

Над 1 млн. лева приходи от 
общински културни центрове

100 000 зрители в Драматичния театър

300 000 лева за архео-
логически разкопки ще
бъдат отпуснати догоди-
на от общинския бюд-
жет, обяви зам.- кметът
по култура Амелия
Гешева. Средствата са
почти двойно повече от
тези през 2016-а, когато
за археология са били
дадени 160 000. Гешева
благодари за усилията
на всички, работили
през изминалата година
върху 31 планови и ава-
рийни обекти за запазва-
не на културното
наследство на Пловдив.
Тя определи като исто-
рическо решението за

затварянето на пътя
пред Католическата
катедрала, заради цяло-
стното разкриване на
Голямата базилика на
Филипопол.

Според плана за
следващата година от
май до август ще бъдат
вдигнати всички откри-

ти мозайки за реставра-
ция. Продължава и рабо-
тата по изготвяне на
проект за защитното
покритие на базиликата,
което трябва да е готово
до ноември.

Разкрити са близо
500 квадратни метра
мозайки в целия обект,
както и средновековни
стенописни фрагменти.
В Северния кораб
археолозите се натъкна-
ли на изключително
красив мозаечен
медальон. 

Археологията на
Небет тепе да бъде раз-
крита напълно, възста-

новена и експонирана
подобаващо е предло-
жил на кмета Иван
Тотев директорът на
Археологическия музей
Костадин Кисьов.
Небет тепе ще е прио-
ритет на музея, тъй като
при разкопките на
върха на Трихълмието
през лятото специали-
стите са попаднали на
важни открития и исто-
рически сведения. 

Открити са нови
елементи от крепостна-
та стена от римския
период, шест гроба от
некропол от XIV век. и
изключително стар кир-
пичен градеж с богата
украса от I- II в. преди
Христа. 

Антовата къща отвори за първи път врати за
посетители в рамките на Празниците 
на Стария град през септември

Общината отпуска 300 000 лева за археологически разкопки

Фестивалът "Опера оупън" на Античния театър
събра 22 000 зрители на третото си издание

Драматичният театър отбеляза 135-годишнината
си с празничен спектакъл в обновения салон. 

Проучванията на
Голямата базилика 
започнаха на 8 юни т.г. 
В момента обектът е
засипан с пясък и 
зазимен до старта на
новия археологически
сезон
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