
Шедьоври красят 
Пловдив през 2019-а

Здравейте!
Важно и съществено е

мястото на образованието
в икономическия растеж на региона.
Пред нас стоят предизвикателства,
свързани със струпване на инвеститори, компа-
нии и увеличаване на работните места.
Необходими са и мерки, насочени към подготов-
ката на кадри. На проведените  срещи с бизнеса
и образователното министерство, инициирани
от общината, става ясно, че работим в правил-
ната посока. Връзката между образованието и
бизнеса е най-доброто решение. Пловдив доказа,
че работата на местния бизнес съвместно с
общината води до развитие на региона.
Продължаваме да работим в тази насока.

Туризмът в Пловдив отново бележи ръст. До
голяма степен този повишен интерес се дължи
на културно – историческото наследство на
Пловдив, на по- привлекателната визия на града.
Разкриването на Голямата базилика ще приклю-
чи в края на 2018 година и ще имаме уникален
археологически обект с огромно значение не само
за Пловдив. Това е обектът, с който градът ще
кандидатства за Листата на ЮНЕСКО.
Пловдив става все по-динамичен.

След  Небет тепе идва ред  да се погрижим  и
за Източната порта на Филипопол.  Планът ни е
до 2019 г. общината да получи управлението на
Източната порта, за да може  да започне рабо-
та и по този значим паметник на културата.

Инж. Иван Тотев
Кмет на Пловдив
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К
олекции и шедьов-
ри от световни
музеи може да

пристигнат в Пловдив
през 2019 година, когато
градът ще бъде
Европейска столица на
културата.

Обсъждат се възмож-
ности в Пловдив да
бъдат изложени шедьов-
ри на изобразителното
изкуство от галерии в
Толедо и Флоренция.
Тематична изложба от
Лувъра също може да
гостува в града за втори
път след 2015 година, 

След две години
Пловдив ще представя
България по света.  Тук
трябва да дойдат най-
хубавите събития и
всеки  площад трябва да
е сцена, амбицирани са
организаторите на голя-
мото домакинство  през
2019 година.

„За първи път район-
ните администрации ще
разполагат с допълнител-
но средства – над 3.5
милиона лева, с които ще
могат работят по реали-
зирането на различни
проекти до края на годи-
ната. Това стана възмож-
но след като Общин-
ският съвет взе решение
тези средства от общин-
ския бюджет да се раз-
пределят по райони за
тяхното облагородяване.

Като се добавят и
парите за изграждане на
нова детска градина в

район „Южен“ в размер
на 4 милиона лева и
собствените приходи, то
общо сумата, с която ще
разполагат районните
администрации, достига
9 милиона лева

Средствата ще бъдат
използвани за реализира-
не на различни проекти,
планове и дейности,
свързани с общата кон-
цепция за развитие на
Пловдив – премахване на
гаражни клетки, облаго-
родяване, изграждане
детски площадки и пар-
кове.

Още на стр.6-7

Рекорд – районите 
с 9 милиона за 

паркове и улици

Картини от музея „Санта Круз“ 
в Толедо и галерия „Уфици“ във
Флоренция може да гостуват в 

европейската столица на културата
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„В
инаги е хубаво
да бъдеш там,
където има

успех. А успехът лесно
се превръща в пред-
извикателство. Иконо-
миката в Пловдив и
региона бележи бум.
Пловдив опроверга
представата, че в Бълга-
рия няма промишлено
производство. И показа,
че когато има целе-
насочени усилия, ясна
връзка между публично
и частно партньорство,
нещата се случват“.

Това заяви служеб-
ният министър на обра-
зованието проф. Нико-
лай Денков на дискусия
„Образование и бизнес –
ръка за ръка“, организи-
рана от клъстер „Тракия
икономическа зона“,
Община Пловдив и
„Индъстри уоч“. Това са
и партньорите в обра-
з о в а т е л н о - и н д у с -
триалния борд, създаден
миналата година, в
който влиза и просвет-
ното ведомство.

Кметът Иван Тотев
заяви, че в региона има
значително струпване на
инвеститори и компа-
нии.  И че увеличението
на работните места про-
дължава ежегодно със
сериозни темпове. За-
това мерките трявало да
бъдат насочени към
подготвяне и привли-
чане на кадри. 

„С „Тракия имономи-
ческа зона“ зона подпи-
сахме меморандум за
сътрудничество и с дру-
ги общини. Това ще
гарантира по-устойчиво
развитие на икономика.
Една от най-важните
задачи обаче е увелича-
ване броя на децата в

професионалните гим-
назии и привличане ин-
тереса на родителите
към актуалните за паза-
ра на труда професии“,
заяви още Тотев.

Профе сионалните
гимназии трябва да
бъдат прехвърлени към
общините, ако те са

готови да ги приемат,
заедно с партньори от
местния бизнес. Връз-
ката между образова-
нието и бизнеса е част
от развитието на ре-
гионите, бе тезата на
министър Денков. Той
посочи Пловдив като
успешен пример, защото

именно бизнесът, общи-
ната и училището най-
добре могат да преценят
кои са професиите на
бъдещето за конкретния
регион. Според него
най-трудната задача е
децата да бъдат убедени,
че имат блестящо бъ-
деще, когато влязат в
съответната профе-
сионална гимназия. За-
това бизнесът трябва да
се включи във връща-
нето на престижа на
професионалните учи-
лища.

От фирмите, учас-
тници във форума, бяха

категорични, че кариер-
ното ориентиране на
децата трябва да започва
още в 6 клас. И то на
място в предприятията.
Повечето от тях имат
създадени обучителни
центрове, където се ра-
боти със стажанти и
новопостъпили. От
„АББ“ поставиха въпро-
са за назначаването на
ученици под 18 години
за платена лятна прак-
тика, което сега е за-
бранено от законодател-
ството.

Министерството на
образование работи за
надграждане на сис-
темата на делегираните
бюджети в средното об-
разование.  Целта е при
формирането на бюд-
жета да се добави кри-
терий, който да отчита
качеството на образо-
вателния процес в учи-
лището, така както се
процедира с вузовете. В
общообразователните
училища ще се оценява
напредъкът на децата,
като се използва външ-
ното оценяване на входа
и на изхода на
съответната образова-
телна степен. За профе-
сионалните гимназии
ще се добави и компо-
нент, който отчита
реализацията на въз-
питаниците на съответ-
ното училище, посочи
министърът.
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Пловдив опроверга твърдението,
че у нас няма производство

Трябва да увеличим броя на децата в
професионалните гимназии, каза кметът
Иван Тотев на дискусия „Образование и

бизнес – ръка за ръка“ 

Две авиокампании
проявяваят интерес да
открият нови линии от
летище Пловдив. Водят
се преговори, съобщиха
от Фонда за развитие на
летището.

Председателят на Уп-
равителния съвет Пламен
Спасов, изрази надежда,
че 2017-та година ще
бъде силна за фонда и
летището. Прогнозите са
оптимистични и се на-
дяваме на увеличение на
броя на пътниците и
дестинациите, заяви той.

Авиокомпанията „Ра-
йънеър” вече обяви своя-
та втора линия от
Пловдив - до Брюксел
Шарлероа, която ще
стартира в началото на
октомври 2 пъти седмич-
но, като част от планира-
ната зимна програма за
2017 г.

В момента авиокомпа-
нията има полети до Лон-
дон.  „Райънеър” изпъл-
нява редовни линии от
летище „Пловдив“ от пет
години и вече е превозила
над 400 000 пътници.

Заместник-кметът
Стефан Стоянов подчер-

та, че силното икономи-
ческо развитие на ре-
гиона и повишеният
стандарт на живот ще
увеличат  както броя на
пътниците, така и на
туристическия поток.

„За Община Пловдив
и кмета Иван Тотев раз-
витието на летище
„Пловдив“ винаги е било
приоритет. Това развитие
е много важно не само за
икономическия възход на
региона, но и в контекста
на предстоящото ни
домакинство като Евро-
пейска столица на кул-
турата 2019“, каза още
Стефан Стоянов. Той
изрази оптимизъм, че
през тази година към
фонда ще се присъединят
нови общини.

Първият по рода си в
страната „Фонд за раз-
витие на летище Пловдив
– Южната врата на
България“ бе създаден
през 2010 година  да
подпомага развитието на
аерогарата и в него чле-
нуват общините Плов-
див, Родопи, Асеновград,
Куклен, Калояново,
Първомай. 

След Брюксел още нови
линии от летище Пловдив

21 са европроектите,
които  общината изпъл-
нява в момента. 10 от тях
са по оперативни прог-
рами, а другите 11 – по
различни европейски и
международни програми.
Общата стойност  като
безвъзмездна финансова
помощ е близо 93 млн.
лева. До края на 2016
година са подадени
проекти за 41 милиона
лева в управляващия
орган, а до края на на-
стоящата година ще
бъдат внесени за още 40
милиона лева.

През юни 2016 г.
Пловдив беше първата
община с одобрени
проекти по тази прог-
рама, а кметът инж. Иван
Тотев подписа спора-
зумение за делегиране на
функции по оценка и
избор на проекти.  Целта
е чрез Европейския фонд
за регионално развитие
българските градове да
станат по-красиви, по-
облагородени, да станат
по-добро място за жи-
веене. Тук се включват не
само улици, тротоари,
градска среда, паркове,
училища, детски гради-
ни, но и културна, со-
циална и здравна инфрас-
труктура.

Едни от най-важните
проекти, които Община
Пловдив изпълнява сега,
са: „Модернизация на
инфраструктурата и по-
добряване качеството на
образователната среда в

ПГХТТ – гр. Пловдив“ за
1 399 985,87лева, „Об-
щностен център за деца и
семейства – Пловдив“ за
708 483,84 лв., „Общес-
твена трапезария –
Пловдив“ за 760 922,80
лв., „Всички заедно – за
по-добро образование и
здравеопазване“ по Бъл-
г а р о - ш в е й ц а р с к ат а
програма за сътрудни-
чество на стойност 1 033
862 лв., „Дигитално кул-
турно-историческо на-
следство на Община
Пловдив“ по финансовия
механизъм на европейс-
кото икономическо прос-
транство 2015 – 2017 г. за
1 147 639,52 лв., Из-
граждане на младежки
център в Пловдив за 2
243 320,30 лева.

В момента шестте
района на града изпъл-
няват проекти „Незави-
сим живот“, свързани с
подобряване качеството
на живот по оперативна
програма „Развитие на
човешките ресурси“ на
обща стойност 2 897 265
лева.

В близките месеци се
очаква да станат ясни
резултатите от 6 проекта,
с които Община Пловдив
е кандидатствала по
програма „Лайф“ на
Европейската комисия,
по посланическия фонд
на Американското посол-
ство и по два проекта по
„Еразъм“ и Оперативна
програма „Околна сре-
да“.

18 училища в Плов-
див и областта са пода-
ли документи за програ-
мата „Иновативни учи-
лища“, съобщи замес-
тник-кметът  Стефан
Стоянов при откриване
на първата по рода си
конференция „Инова-
тивното образование на
практика“ в Пловдив.
„Идеята ни е да дадем
шанс на директорите да
работят по различен
начин, да дадем възмож-
ност за повече избор на
учителите при взимане-
то на решения в рабо-
тата си с децата, да се
осъществи обмен на
информация от използ-
ването на иновативните
методи и подходи в
учебния процес – мето-
дите, чрез които учите-
лите успяват да задър-
жат вниманието на
децата в класните стаи“,
каза Стоянов.

„Посоката на Об-

щина Пловдив е всяка
година да разширява
програмите за иновации
и за развиване на обра-
зователния процес. При
приемането на бюджета
беше приета и триго-
дишна програма за 6
приоритетни програми,
които включват пред-
училищното образова-
ние и висшето образо-
вание – „Монтесори“
детски градини, общин-
ската програма за ино-
вативни училища, ди-
гитализация на учебния
процес, влизането в
интернет пространство-
то и други,“ уточни Сте-
фан Стоянов.

В осемте училища,
които участват в програ-
мата за иновативни
училища, резултатите се
подобряват устойчиво за
времето от три години,
от когато е въведена
програмата.

Общината с нови
програми за иновации

в образованието

21 европроекта 
в действие
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П
ловдив попадна в
Топ 4 на градо-
вете, набиращи

скорост в развитието на
аутсорсинг индустрия-
та. За пета поредна го-
дина полската CEE Bu-
siness Media бе домакин
на годишните награди
„Споделени услуги и
Аутсорсинг в Централна
и Източна Европа“, кои-
то се връчват за върхови
постижения в аутсор-
синг сектора. Пловдив
срещна силната конку-
ренция с градове от Лит-
ва, Словакия и Унгария
и редица други държави

в Централна и Източна
Европа, но въпреки това
успя да се пребори и да
попадне в челната чет-
ворка в категорията
“Emerging city of the year
– CEE”.

На церемонията при-
състваха над 300 пред-
ставители на значими
международни компа-
нии, заинтересовани от
разширяване на техните
центрове за бизнес ус-
луги в Централна и
Източна Европа. Годиш-
ните награди бяха пред-
шествани от среща на
високо равнище, на коя-

то се дискутираха най-
актуалните теми, вълну-
ващи аутсорсинг секто-
ра.

Номинирани за наг-
радите бяха 177 между-
народно признати ком-
пании, градове и лич-
ности, разпределени в
24 категории.

Признанието за
Пловдив  не е случайно.
5 000 са заетите в бързо
разрастващия се IT &
BPO сектора в града,
което представлява 3%
от БВП на региона.
Динамиката в тази ин-
дустрия през послед-

ните няколко години
върви ръка за ръка със
създаването на множес-
тво споделени центрове
за работа, бизнес клъс-
тери и специализирани
събития.

През последната го-
дина на Пловдив бе
отделено специално
внимание в няколко
специализирани статии
на Financial Times и бе
отличен в редица на-
ционални и междуна-
родни конкурси, отчита-
щи постиженията в IT и
BPO индустрията.

Голям интерес пред-
извикаха щандовете на
община Пловдив на
туристическите борси в
Белград и  Брюксел през
февруари.

Потоци от посетите-
ли  в Белград се интере-
суваха  от най-древния
град в Европа, от   мо-
дерните възможности на
обновеното културно-ис-
торическо наследство и
целогодишните културни
събития. Туроператорите
са заинтригувани от
възможността да разн-
ообразят своите ва-
канционни пакети на
море или планина с
включване на екскурзии
до Пловдив. Интерес
проявяват и към Между-
народната среща по ту-
ризъм, която тази година
ще се проведе от 4 до 7
октомври в града под
тепетата.

Младите хора пла-
нират посещение на
събития в квартала на
творческите индустрии

„Капана“, а  40-50
годишните се захласват
по големите възможнос-

ти за винени турове,
които предлага  Пловдив
и региона. Посетителите

на щанда ни  в Белград си
тръгнаха и със  сувенири
с логото на „Пловдив
2019“

Пловдив се представи
достойни и на изло-
жението „Ваканция“ в
Брюксел, където си
събраха 800 изложители
от цял свят. Градът
представи  богатото си
културно-историческо
наследство и домакинст-
вото на Европейска сто-
лица на културата. Мес-
тните и чуждестранни
туроператори получиха
подробна информация и
за Международна среща
по туризъм през октом-
ври.

Наплив към столицата на

културата в Белград и Брюксел 

Пловдив в четворката на
аутсорсинг индустрията

Отворен път пред
„Пловдив 2019“

Продължават консултациите на общината и
Пловдив 2019“ с Министерството на културата, за
да може фондацията да работи без проблеми за
домакинството през 2019 година.

„Стигнахме до много добри решения по пътя
на Пловдив за Европейска столица на културата.
Първият транш от 6 милиона лева трябва да бъде
предаден до края на месец март, за да продължи
работата по план“, това заяви министърът на
културата Рашко Младенов, който направи
поредната си среща с кмета Иван Тотев и
директорите  на културни институти в града.
Според  министър Младенов няма причина тези 6
милиона лева да не бъдат преведени, защото са
належащи за по-нататъшната работа.

„Тези средства са много важни за Фондацията.
Благодарен съм на министър Рашко Младенов, че
само в рамките на тези няколко дни откакто заема
поста вече за трети път прави целева, тематична
среща за проекта „Пловдив 2019“. А участието на
всички културни институции показа тази
задружност и тази заедност, което е и нашият
слоган“, каза кметът Иван Тотев.

Ръководителите на музеите, театрите, га-
лериите в града споделиха какво е постигнато, от
какво има нужда, какви са бъдещите планове,
както и проектите, по които се работи в момента.

Фондацията вече одобрява второто набиране
на проекти. Очаква се в началото на април да се
сключват и договорите.

Всички улици, паркове и
площади на града събрани

в книга – за първи път у нас
Справочник с точните наименования на

всички улици и площади в Пловдив издаде
Регионалният исторически музей с подкрепата
на общината. Книгата съдържа справки за
личности и събития, актуални карти на Пловдив
и на шестте района, информация за публични
институции, музеи, галерии, паркове, учебни
заведения, болници.

Изданието е в тираж 2000 и се продава на
производствена цена от 6 лева в музея, съобщи
директорът на РИМ Стефан Шивачев, който
благодари на кмета Иван Тотев и на Общинския
съвет за реализирането на справочника.

Това е негово допълнено и обновено второ
издание. Първото е от 2005 година, но оттогава
до днес има улици с променени имена, а 90% от
телефоните на институциите са сменени.

Пловдив е първата община в България, която
издава подобен справочник, който ще бъде
изключително ценен за гражданите и в работата
на институциите.

Младите хора на
изложението в Белград

бяха привлечени от
възможността за тур из

„Капана“ и нощния
живот в Пловдив

Церемонията във
Варшава

В Брюксел Пловдив
показа богатството си в

компанията на 800
изложители от цял свят



П
опуляризирането
на културно –
историческото нас-

ледство на Пловдив е
една от основните ни
задачи през този мандат.
През последните пет го-
дини се наблюдава  ста-
билен ръст на туристи,
включително и от други
държави. През 2016-та
нощувките бяха  480 000 -
с 45 000 повече в срав-
нение с предишната годи-
на. До голяма степен този
повишен интерес се
дължи и на културно – ис-
торическото ни наслед-
ство, на неговото популя-
ризиране. Все повече има
посетители, които идват в
Пловдив  във връзка с
бизнес. Софиянци също
често гостуват  в нашия
град за  уикенда. Пловдив
привлича посетители  от
цялата страна  с обнове-
ния Природонаучен
музей и 3 D планетарум, с
артквартала  „Капана“, с
Оперния  фестивал  и
концерти. Градът с всеки
ден е по-динамичен, а с
престижната титла на
Европейската  столица на
културата  очакваме още
по-голям интерес.

Всяка година
инвестираме в

обновяване, поддръжка и
реставрация на  обекти

със статут на  недвижимо
културно наследство. 

Сред тях са Римският
стадион и Малката ранно
– християнска базилика
на бул. „Княгиня Мария
Луиза“, които са едни от
н а й - п о с е щ а в а н и т е
забележителности на
града. Предстои да завър-
шим обзавеждането на
„Клианти“ –  най-старата

възрожденска  къща в
Стария град, в чието
възстановяване са вло-
жени един милион лева.

В края на 2018 година
предвиждаме да завър-
шим този мащабен
проект – Голямата бази-
лика. Той е в две части –
експониране на мозай-
ките в  специално изгра-
дената за тази цел сграда
и изграждане на площад-
но пространство  между
Католическа църква и Ба-
зиликата.  Според  под-
робния устройствен план,
който в момента се съг-
ласува, паркингът пред
Райфайзенбанк се пре-
махва  и става част от
площада. Създава се
естествена връзка между
Археологическия  подлез
и Епископската  базилика.

В съседство, от източната
страна на бул. „Цар Борис
III Обединител“   ще бъ-
дат проектирани 65  пар-
коместа за сметка на
широкия тротоар. Пред-
виждат се връзки с Рим-
ския форум, който се
намира  от северната
страна на Пощата,  и с
Малката базилика.   

Проектът се изпълня-
ва по споразумение меж-
ду община Пловдив и
фондация „Америка за
България“.   Паралелно  с
това  подготвяме  доку-
ментация за кандидат-
стване пред ЮНЕСКО  с
надеждата че  Епископ-
ската  базилика ще  бъде
вписана в Листата за
световното наследство.
Подготовката  за тази
важна стъпка  означава, че
в хода на работата  спе-
циалисти  ще  консулти-
рат как  трябва да се
извършва реставрацията
и по какъв начин да се

експонират мозайките , за
да  признаят този памет-
ник на културата за  част
от световното наследство.
Това безспорно ще
повиши имиджа на града.

Всичко това по някакъв
начин е свързано и

реконструкцията на
площада. 

Археологическите
разкопки  на Форум –
запад и Форум – север са
приключили. Разкрити са
части от антични улици и
сгради, които  представ-
ляват ценно културно –
историческо наследство
не само за Пловдив, но и
за България.  Идеята е да
свържем северната част
от Форума с площада.
Плановото задание  за
ремонт на пл. „Центра-
лен“ и  експониране на
Римския форум  е съг-
ласувано с НИНКН  и
предстои проектиране. 
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Подготвяме Голямата базилика за
Старините и археологията 

на Пловдив го правят магнетичен

Думата

на кмета

Световните светила в
консервацията и рестав-
рацията на мозайки си
дадоха среща в Пловдив
на голям международен
форум, посветен на опа-
зването и експониране-
то на културно- истори-
ческото наследство.
Събитието, организира-
но от Международния
комитет за консервация
на мозайки, Община
Пловдив и фондация
„Балканско наслед-
ство“, събра на едно
място най-значимите
експерти в сферата, по-
голямата част от които
идват за първи път в
България. 

В културните пла-
стове на древния ни
град потънаха специа-
листи от Италия, Фран-
ция, Турция, Гърция,
Тунис, Сирия, САЩ. Те
разгледаха  Епископ-
ската базилика и ателие-
то,  в което се реставри-
рат мозайките от най-
важния археологически

обект в Пловдив.
Запознаха се с Малката
базилика, Източната
порта, Стария град,
Римския стадион, Ан-
тичния театър, Одеона.

„Не бях чувал за
Пловдив. Дори като
писах, че идвам в този

град, мои колеги ме
попитаха къде точно се
намира. Разбрах, че сте
имали седем тепета,
също като Рим, но сега
са шест - върху едното
има търговски център.
Пос-тепенно, обаче,
впечатленията ми се

промениха. И днес, пред
вас, казвам, че съм уди-
вен от този град.
Пловдив е Рим на
Балканите. Ще разкажа
на всички и ще им пре-
поръчам да видят вашия
град“, каза Гайл де
Гишен, инженер-

химик, бивш почетен
президент на ICCROM
и ръководител на
реставрацията на пеще-
рата Lascaux във
Франция.

„България е ключова
страна в процеса по
опазване на мозайките.

Тук сме, за да създадем
нови връзки с града.
Нашата мисия е да бра-
ним мозайките, да раз-
пространяваме добрите
практики за консерва-
ция и реставрация. Все-
ки ден много квадрати
ценни мозайки се губят
по целия свят. Те са
крехки, лесно се рушат.
Затова и ние искаме да
разпространим най-доб-
рите практики за съхране-
ние на мозайките, да
научим хората на отноше-
ние към тях. Да разберат
те значението, смисъла и
духа на мозайките, знаци-
те от древността, които те
ни дават. Защото мозай-
ките идват от миналото,
но са за бъдещето на кул-
турата, на обществата и
икономиката“, обясни
Роберто Нарди, прези-
дент на Международния
комитет за консервация
на мозайки.

Пловдив е Рим на Балканите
Световни светила на  реставрацията:

Светила в консервацията на мозайки  от цял свят бяха удивени от Пловдив

Кметът Иван Тотев е убеден, че Голямата базилика ще бъде един 
от най- атрактивните археологически обекти не само в Пловдив

Така трябва да изглежда Епископската базилика в края на 2018 година
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световното наследство на ЮНЕСКО

Той подчерта, че в
момента градът е изпра-
вен пред предизвикател-
ството да организира
нов вид туризъм, който
ще се активира в
Пловдив с откриването
на музея Епископска ба-
зилика в края на 2018г.“
Значението на Базили-
ката е огромно. Сгра-
дата е много интересна,
а големината на мозай-
ките е впечатляваща.
Именно Епископската
Базилика свързва това
място с Византийския
свят. Тази специална
сграда показва колко е
бил глобализиран града
по онова време“, каза
Нарди.

„Качеството на мо-
зайките е свързано с
историческото съдържа-
ние, а не с естетическо-
то им такова. В Рим
например, естетическо-
то качество на мозайки-
те е много по-ниско от
изящните мозайки в
Сирия или Тунис напри-
мер. Но вторите не са
задължително по-инте-
ресни от римските. Мо-
зайките в Пловдив, оба-
че, са изключително
интересни и откъм исто-
рическо съдържание, и

откъм естетическо. Из-
ключително интересни
заради историята, която
е написана на тях. Ако
не уважавате това, ще
загубите качеството на
мозайките си. В Италия
има мода като ги вдиг-
нат мозайките от земя-
та, да ги вкарват на
склад, а на обекта да
слагат 3D модели. Това
е най-глупавото нещо,
което можете да напра-
вите. Грешно е да се
слага и на нова основа,

тъй като става като
снимка. Така унищожа-
ваме оригинала и дава-
ме на туриста копие.
Така прекъсваме исто-
рия на мозайката, спи-
раме духа й, интересно-
то в нея“, препоръча
Нарди

Той определи стра-
ните с културно-истори-
ческо наследство като
тези, които са богати на
петрол, с тази разлика,
че при вторите сурови-
ната е изчерпваема.

Държави като България
и Италия имат ресурс,
който е възстановим, но
само ако се подходи по
правилния начин. В
Италия например, мно-
го от паметниците бяха
загубени поради лошо
управление заради чуп-
ливостта си. Не искаме
това да се случи и тук.
Всяка страна с култур-
но-историческо наслед-
ство по света е в риск -
виждаме войните и при-
родните бедствия какви

щети нанасят. Войната,
обаче, се води всеки ден
и във всички държави, в
това число в България и
Италия. Вредите идват
точно от нас. Списъкът
с грешни възстановява-
ния на паметници е
огромен. Затова е време
нашата организация да
дойде в България, за да
се колаборира с адми-
нистрацията.  А в Плов-
див сме по покана на
самата община, което е
отличен знак за отноше-
ние към старините, до-
пълни Нарди. 

„Процесът на дес-
трукция е много уско-
рен заради булдозера.
Строителството на пъ-
тища и високи сгради
застрашава културно-
историческото наслед-
ство. Трябва да бъдете
внимателни. Защото ако
искам да видя небостър-
гачи- ще ида в Дубай.
Ако искам град с пъти-
ща няма да дойда в
Пловдив. Какво пред-
почитате: Една Епис-
копска Базилика или 1
километър път? Един
асфалт няма да доведе
до нищо и няма да дока-
ра никого, бъдете сигур-

ни в това, каза Гайл де
Гишен. Французинът
живее от 48 години в
Рим, но заяви че дори в
италианската столица
няма толкова информа-
ция за римската исто-
рия, както в Пловдив.
Живея на Пиаца Наво-
на, където е бил рим-
ския стадион. Днес там
няма дори елемент от
него. Но тук, в Пловдив,
има. Смятам, че дори
децата тук могат да раз-
берат повече за римска-
та история, отколкото
ако посетят Рим.  

„Вижте Епископска-
та базилика - неверо-
ятна сграда. Вижте раз-
мерът й, за да разберете
колко голям и важен е
бил градът ви тогава.  За
първи път видях и раз-
брах как изглежда град-
ския съвет в империята-
Одеона. На негово мяс-
то в Рим има църква“,
каза още Гайл де Гишен,
впечатлен от Пловдив.

Световните знамени-
тости бяха единодушни,
че Епископската бази-
лика има всички качес-
тва да заслужи мястото
си  в  списъка на
ЮНЕСКО.

Площадното прос-
транство около Пощата е
16 000 кв. метра. Това е
изключително мащабен
проект, който ще се
изпълнява поетапно в
следващите години. Пос-
тавили сме за цел
пешеходното простран-
ство да бъде завършено
до 2019 г., а работата по
Римския форум да
продължи в следващите
години, защото е много
обемна. Реконструкцията
на Римския стадион отне
цели четири години.

Успоредно с това

продължаваме
дейностите в Стария

град.

Кандидатствахме с
проект за Античния
театър пред Посланичес-
кия фонд на САЩ за
опазване на културното
наследство. Преминахме
успешно първия етап на
конкурса като спечелихме
националната селекция. В
момента е за разглеждане
във Вашингтон заедно с
проекти от цял свят.
Предвижда се достъпът
до театъра ще бъде  из-
цяло променен. Нивото
ще се свали надолу, за да е
удобно на посетителите
на театъра, а  простран-
ството, където сега е
паркинг и ще се благо-
устрои. Предвиждаме да
направим нова настилка
и  осветление.  Приключ-
ва проектът за възста-
новяването  на  къща
„Клианти“. Тя е най-
красивата в Стария град и
ще бъде най-посещава-
ната. Продължава изпис-
ването на фасадата на
Етнографския музей.  В
общинския бюджет сме
заложили  средства за
ремонти в къща „Хинд-
лиян“, галерията на Златю

Бояджиев, аптека „Хи-
пократ“. За  завършване
на реконструкцията на
Одеона са осигурени  350
000 лева.  И тази година
пренареждаме калдъръма
в Стария град.

Тази година 
приключва проучването

на Небет тепе. 

След това може да се
подготвя проект за
експониране на всички
културно – исторически
пластове.  Искаме да раз-
крием част от  западната
крепостна стена, ще ра-
ботим и малко на из-
точната, около кулата и
над Арменското училище,
за да могат туристите да
видят по-отблизо  Небет
тепе в целия му блясък.
Предвиждаме да свалим
нивото на терена, за да
открием зидовете. Така

вместо да ги надграж-
даме, ще имаме по-голям
обем. Растителността,
която закрива крепост-
ната стена, ще се почисти.

Опазването на памет-
ниците на културата е
свързано с доста сред-
ства.  Затова работим
поетапно. Инвестираме
там, където е най-целе-
съобразно и необходимо.
Всяка възможност за
финансиране от различни
фондове и програми се
използва по най-добрия
начин. В областта на
културата плановете ни за
тази година са много по-
големи. Тази година ще се
изгражда „Ядрото“ в
„Капана“, където ще се
провеждат концерти и
фестивали. Прави се
обследване и предстои да
подготвим  проект за ре-
конструкция  на Художес-
твената галерия на ул.
„Гладстон“. Художниците

искат пълна промяна на
сградата, което означава
инвестиция в размер на
2,5 млн. лева. За кино
„Космос“  сме планирали
в бюджета 1 млн. лева.  От
фондация „Пловдив
2019“ очакваме да ни
кажат за какво ще се
използва  тази сграда по
време на Европейската
столица на културата.
Това са доста големи суми
за общинския бюджет, но
се опитваме да ги оси-
гурим.

Ще дойде ред и на
Източната порта на

Филипопол.

Този паметник на
културата е държавна
собственост и от една
година водим кореспон-
денция с Министерството
на културата и областната
администрация за
прехвърляне на имота за
управление на община
Пловдив. 

Междувременно  из-
купихме частния дял от
къщата до разкопките и
така я подготвихме, за да
обслужва следващия ар-
хеологически обект, кой-
то предстои да бъде
проучен, защото послед-
ните разкопки са правени
през 80-те години и не са
завършени.  Планът ни е
до 2019 г. да получим
правото да управляваме
Източната по рта, за да
може след това да започне
работа и по този па-
метник на културата.

Мозайките на Голямата базилика накараха  
световните учени, дошли в Пловдив, да ахнат

Проучването на Небет тепе приключва тази година 
и ще се готви проект за експонирането му

На Античния театър
бе открит сензационен
надпис, който показва, 

че съоръжението 
е по-старо със 

сто години
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900000 лева ще
инве стира
район „Цен-

трален“ в нови паркинги
с 440 места, 6 детски пло-
щадки, тротоари, парко-
ве, облагородяване на
инфраструктурата и
осветление през 2017 го-
дина.

Паркинги с 55 места
ще бъдат изградени на
бул. „Марица“ в участъка
с  № от 14 до 22, както и
в зоната от УХТ до бул.
„Копривщица“. С  2 мет-
ра ще бъде разширен
настоящият паркинг на
бул. „Марица“ от №2 до
№6. Нов паркинг за 82
коли ще има и на мястото
на старите гаражни клет-
ки на бул. „Княгиня
Мария Луиза“ в участъка
от №32 до 38. 60 парко-
места ще бъдат обособе-
ни вместо гаражите на
улиците „Родопи“ и
„Антон Тайлер“. Съоръ-
жение за над 100 автомо-
била ще бъде изградено
на ул. „Генерал Кюрк-
чиев“, където е предвиде-
но и ново осветление и
облагородяване, поясни
районният кмет Георги
Стаменов. Ще се обосо-
бят джобове за паркиране
на улиците „Шан-дор
Петьофи“, „Виктор Юго“
и „Йосиф Шни-тер“.

Търси се вариант и за
обособяване на джобове
на бул.“6 септември“ в
участъка от  „Руски“ до
ул. „Копривщица“. Спо-
ред райкмета Георги Ста-
менов там може да се
реализират над 100 пар-
коместа за успоредно
паркиране или под 45
градуса.

Нови паркове ще бъ-
дат изградени на кръсто-
вището на ул. „Рожен“ и

бул. „Васил Априлов“,
където ще се поставят и
нови настилка, чешма,
осветление и пейки.

Спортна и детска пло-
щадка ще има на мястото
на старата на кръстови-
щето на улиците . „Прог-
рес“ и „Пенчо Славей-
ков“. За тях настояват в
подписка повече от 250

семейства.
Парк ще бъде изгра-

ден и на ул. „Родопи“,
където има готов проект
и построена нова кучеш-
ка площадка. Две малки
детски площадки ще
бъдат обособени и на
улиците „Киев“ и „Еньо
Марков“.

Има проект за възста-

новяване на площад
„Кочо Честименски“,
който включва пренареж-
дане на настилката и озе-
леняване.

Предстои и подмяна
на тротоарите на улиците
„Драган Цанков“ и „Фи-
лип Македонски“.

До края на годината
ще се изгради и нова нас-

тилка на междублоковите
пространства на улиците
„Мусала“ и „Любен Ка-
равелов“.

По молби на гражда-
ни ще бъдат монтирани
стълбове с ново осветле-
ние на тъмни участъци на
площад „Възраждане“
/зад Понеделник пазара/,
на улиците „Киев“,

„Тракийски юнак“,
„Генерал Кюркчиев“ и
„Д-р Стефан Веркович“.

„Централен“ подготвя
и проекти за подмяна на
над 60-годишни канали-
зации. Ще бъдат подме-
нени водопроводите на
улиците „Капитан Георги
Цанев“, „Найден Геров“
и „Божидар Здравков“.

Централен“ инвестира в 
паркинги, паркове и площадки

Изграждането на но-
ви паркинги, детски пло-
щадки и осветление са
приоритетите в капита-
ловата програма на
администрацията на
Южен, съобщи район-
ният кмет Борислав Ин-
чев.

Предстои изграждане
на част от ул. „Борис
Шивачев“ в участъка
между „Димитър Талев“
и бул. „Македония“,
където ще бъдат обосо-
бени и паркоместа.

В района ще се изгра-
дят и два нови паркинга
за по 10-12 автомобила.
Единият е на ул. „Окол-
чица“ - на кръстовището
на бул. „Ал.
Стамболийски“ и „Кома-
тевско шосе“, където ще

има зелен пояс, шумо-
изолация и подпорна
стена. Вторият паркинг
ще бъде на кръстовище-
то на улиците „Одеса“ и
„Георги Кондолов“.

Предвидено е ново
осветление за четири
улици в района – „Ка-
лиакра, „Братя Бъкс-
тон“, „Борис Сарафов“ и
в локалното платно пред
блок 1031 на бул. „Ни-
кола Вапцаров“.

По желание на граж-
даните районната адми-
нистрация ще направи и
3 повдигнати пешеходни
пътеки -  на кръстовище-
то на  „Стефан Стамбо-
лов“ и  „Славееви гори“,
на  кръстовището на
„Димитър Талев“ и
„Борис Шивачев“, и на

„Охрид“.
Друг приоритет през

тази година в района са
детските площадки.“В
Южен има 105  площад-
ки за игра, които са от
60-те и 80-те години.
Някои от опасните
съоръжения са премах-
нати и са обособени
нови 40 места за модер-
ни площадки“, уточни
Инчев. 

Отделени са средства
за два заслона на спирки
и ремонти на спирки,
като металните пейки ще
бъдат сменени с дърве-
ни.

В парковете и пред
блоковете ще бъдат
поставени  50 нови пей-
ки, изпочупените ще
бъдат възстановени.

„Южен“ ще разчита и
на парите от общинския
бюджет, отпуснати за
конкретни проекти - 1, 1
млн. лв. за довършване-
то и обзавеждането на
детската градина в
Коматево, 530 000 лв. -
за проектиране и обявя-
ване на обществена пор-
ъчка и избор на изпълни-
тел за нова детска гради-
на на бул. „Александър
Стамболийски“, над 1
млн. лв. за проект и ос-
новен ремонт на ул.
„Даме Груев“ и 30 000
лева за проект на нови
улици в квартал „Бело-
морски“.

Уникален фитнес за
бойни изкуства  бе от-
крит в парк „Лаута“.
„Щастлив съм, че успях
да реализирам това
съоръжение за любители-
те на бойните спортове,
които в Пловдив имат
традиции и завоювани
успехи. Никъде в страна-
та не съм виждал подо-
бен фитнес на открито",
коментира кметът на
район „Тракия" Костадин
Димитров.

Фитнес площадката е

със 120 кв. м ударопоглъ-
щаща настилка, оборуд-
вана е със специализира-
ни уреди за трениране на
горни и долни крайници,
закаляване на повърх-
ността, чували, въже за
катерене. Предстои из-
граждане на осветление и
видеонаблюдение.

Костадин Димитров
изпълни  и  поетото към
Комплекса за социални
услуги „Св. Георги" обе-
щание за цялостно пре-
асфалтиране на пътя към

сградата.
Реконструираната от-

сечка обхваща 750 кв. м
площ – от локалното
платно на бул. „Цариг-
радско шосе" до социал-
ния дом. Вече са отстра-
нени всички пътни нерав-
ности.

Костадин Димитров
припомни, че тазгодиш-
ната строителна програ-
ма в „Тракия"  предвижда
да продължи с облагоро-
дяване на инфраструкту-
рата в Зона А-9. 

Фитнес за бойни 
изкуства в „Лаута“

Ново осветление  и 
детски кътове  в Южен“

Костадин Димитров се включи в първата тренировка на новия фитнес

Борислав Инчев с амбиция да възстанови 
старите детски площадки в „Южен“

Кметът на „Централен“  Георги Стаменов представи в общината 
капиталовата програма на района за 2017 година

Един от акцентите в програмата на "Централен" 
и за тази година са детските площадки
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„З
ападен“ поставя
акцента в ка-
питаловата си

програма през 2017 на
парковата среда, между-
блоковите пространства
и проектиране на трети
вход към квартал
„Прослав“.Стойността
на  програмата е  1 050
000 лева.

8 от 12-те декара на
Розариума ще бъдат
напълно облагородени.
Новата паркова среда
включва две детски
площадки с 18 въжени
съоръжения, 10 маса за
пикник, 5 беседки, алеи
от бял камък, чешма,
входна алея с 19 джоба
за паркиране на коли,
волейболно игрище в
естествена среда, ново
осветление, като върху

12 от стълбовете ще се
монтират и видеокамери
за денонощно наблюде-
ние.

Другият голям еко-
обект е  Акациева горич-
ка, като там остава да се
направи единствено
фитнес на открито.

Кметът Димитър Ко-
лев и екипът му започват
обиколки и срещи с

гражданите по микро-
райони, за да се прецени
окончателно в кои зони
да се облагородява. При
обходите ще се об-
следват и компроме-
тирани от тежката зима
тротоарни настилки и
улични платна.

За капитален ремонт
на улици са предвидени
210 хиляди лева. Кърпе-
нето на големите дупки

от зимата вече е в ход.
От тези пари ще се из-
гради и изцяло нов
паркинг на ул. „Лерин“.
Подготвен е и списък с
тротоари за отремон-
тиране, който ще се до-
пълва при срещите с
гражданите по микро-
райони Ще бъдат из-
градени и достатъчен
брой вътрешни алеи в
района.

Основен ремонт -
подмяна на паважна
настилка с асфалт, нови
тротоари с джобове,
ново осветление се пре-
движда за ул. „Ген. Ко-
лев“, като пътното плат-
но ще се разшири. 

Квартал „Прослав“
ще се сдобие с трети
вход, който ще е продъл-
жение на ул. „Остроми-
ла“ и през него ще се

влиза в западната страна
на ул. „Елена“. 

40 хиляди лева са
предвидени за проек-
тиране на трасето, което
е с дължина 2 км и
широчина 11,7 м заедно
с тротоарите. Велоалея-
та ще е с ширина 2,25 м.

Преди да се пристъпи
към проектиране кметът
Димитър Колев ще орга-
низира публично обсъж-
дане на идеята.

Парк на 5 дка на
мястото на стара детска
градина - срещу учили-
ще „Тодор Каблешков“
влиза същов в  програма
на „Западен“ за тази
година. Проектът ще се
реализира до средата на
септември.

Стартираха  ремон-
тни дейности на паваж-
ни настилки на тери-
торията на район „Се-
верен”, съобщи кметът
на района  Ральо Ралев.
Планирани са ремонти
на участъци по основ-
ни пътни артерии в
района, както и на вът-
решни улици.

Вече направихме
подробно обследване и
сме набелязали участъ-
ците, които ще бъдат
ремонтирани в най-
кратки срокове” , обяви
кметът. Сред предви-
дените за ремонт па-

важни настилки са ул.
“Филипово”, ул. “Братя

Търневи”, ул.”Дилян-
ка”, ул. “Ибър” и
ул.”Златю Бояджиев”.

Район "Северен"
стартира кампания по
поставяне на чисто
нови бетонови кошчета
за отпадъци, градински
пейки и подмяна на
счупени ребра на
пейки. Те ще бъдат
поставяни поетапно на
места, където липсват
такива – това са
основните булеварди в
района, градинки, меж-
дублокови простран-
ства, детски площадки
и места със завишен
човекопоток.

Във всички райони на Пловдив започна ударен ремонт 
на паважни и асфалтови настилки

С рекордните 1.5
млн. ще разполага
район „Източен“ за ин-
фраструктурни проекти
по капиталовата си
програма за 2017. Това е
двойно повeче от ми-
налата година. 

Едно от първите реа-
лизирани проекти ще
бъде  детска площадка
на ул. „Преспа“, каза
районният кмет Нико-
лай Чунчуков. Средс-
твата за поддръжка на
детските площадки на
територията на целия
район са 40 хиляди лева.

С 15 хиляди лева ще
се усили уличното ос-
ветление, като цяло то е
завършено в района
още в предния мандат,

но има места, на които
трябва да се сложат
допълнително по едни-
два стълба, уточни Чун-
чуков.

680 хиляди лева  е
сумата за ремонт на
улици, тротоари, меж-
дублокови пространс-
тва и паркинги тази
година.

Първият голям без-
платен паркинг, който
ще бъде изграден, е
между бул.“ Източен“ и
ул. „Славейна“, където
миналата година бяха
премахнати 70 гаража.
Новото съоръжение е с
капацитет до 150 авто-
мобила.

Изцяло ще бъдат
подменени тротоарните

настилки и ще се
асфалтират улици като
„Вратцата“, „Преспа“,
„Лотос“. Тротоарни
настилки ще се
изградят и в между-
блоковите пространства
на улиците „Кедър“ и
„Ракита“, а самите тра-
сета ще се преасфал-
тират.

Ще се изгради из-
цяло нова пристройка за
две групи до 50 деца
към ясла „Веселушка“. 

Започват и основни-
те ремонти на три ком-
прометирани подлеза в
района по протеже-
нието на Цариградско
шосе - смяна на нас-
тилките, стълбите, от-
воднителната система,
ново осветление и мон-
тиране на парапети.
Първият от подлезите е
на кръстовището на
„Цариградско“ с „Осво-
бождение“, вторият - на
„Цариградско“ и „Лан-
дос“, третият - на
„Цариградско“ до бен-
зиностанция „Еко“.

Предвидени са и
средства за закупуване
и монтиране на нови
пейки и кошчета.

В капиталовата про-
грама е залегнал и проект
за саниране на ясла 33 в
квартал „Изгрев“.

Стартира и ремонтът
на уличните настилки
след тежката зима.

„Източен“ с двойно 
повече пари  тази година

Димитър Колев се включи в изработването на най-дългата мартеница в Пловдив В „Западен“ започна запълването на дупките след тежката зима

Трети вход към „Прослав“ 
в програмата на „Западен“

Районният кмет Николай Чунчуков обяви
приоритетите в капиталовата програма за 2017 г.

Ральо Ралев

В „Северен“ сменят паважа 
и запълват дупките
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Н
яма никакво съм-
нение, че в
последните някол-

ко години пловдивският
спорт започна да възста-
новява старата си слава.
Вярно е, че още сме
много далече от пре-
дишните върхове, когато
бяхме безспорният N1 в
страната, но резултатите
ни дават основание за
оптимизъм. Мъжкият
баскетболен отбор на
"Академик Бултекс 99" е
сред тези, които ни
карат да изпитваме пре-
дишните тръпки на гор-
дост. Макар че от една
година играе в елита,
тимът прави уникални
мачове в родното  пър-
венство и след есенния
полусезон е втори във
временното класиране.
Тези резултати подхран-
ваха оптимизма на спор-
тните хора в Пловдив,
които очакваха медали
от състезанието за купа-
та на страната. 

"Още преди първите
мачове казах, че резул-
татите не са най-важно-
то нещо. Трябваше да
имаме невероятен шанс,
за да спечелим медали,
защото на практика ние
сме нов отбор. А тези,
които разбират от бас-

кетбол, знаят, че тим,
готов да се бори за титли
и медали, се прави поне
2-3 години.Още повече,
че турнирите за купата
имат свои правила, кои-
то нямат нищо общо с
шампионатите. Казвам
тези неща не за да се
оправдавам, а защото
така е и в световния
баскетбол". Това каза
президентът на "Акаде-
мик Бултекс 99" Васил
Врачев. А на човек като
него трябва да се вярва,
тъй като той е бил дълги
години професионален
играч.

"Не знам как ще
приемете думите ми, но
още не мога да повяр-

вам, че бяхме домакини
на турнира за Купата на
България по баскетбол.
И съм длъжен да благо-
даря на община Пловдив
и лично на кмета Иван
Тотев и неговия замес-
тник Георги Титюков,
защото без тяхната на-
меса щяхме само да съ-
нуваме този турнир. А
като пловдивчанин бях
щастлив да слушам
страхотните отзиви на
колегите, които бяха ка-
тегорични, че Плов-див
има уникална зала,
каквато е "Колодрума".
Със сигурност доволни
са и феновете, които
участваха в това сериоз-

но състезание. Надявам
се, че няма да подведа
никого, като кажа, че,
интересът към случва-
щото се в "Колодрума"
беше сериозен. Така
например, според мен, в
последния ден на тур-
нира на трибуните има-
ше повече от 3 500
зрители. А това значи,
че сме направили много
сериозна реклама на
баскетбола. Без да обе-
щавам чудеса от геройс-
тва силно се надявам да
завършим шампионата
поне с едно място по-
високо от четвъртото,
което заехме за купата".

В същото време Ва-
сил Врачев не скри, че
клубът има да решава
сериозни проблеми. И те
са свързани с школата.
"При нас тренират
повече от 400 деца. За
тях се грижат 10 тре-
ньори. Срещаме сериоз-
ни трудности за трени-
ровки. Добре че има раз-
брани директори, които
ни разрешават да трени-
раме по няколко часа в
салоните на техните
училища. Мъжкият от-
бор пък се готви в Спор-
тното училище. А имаме
много талантливи деца,

които лягат и стават с
баскетбола. Така нап-
ример миналата година
станахме републикански
шампиони в надпрева-
рата при 12-годишните,
а през 2014-та спече-
лихме младежката ре-
публиканска лига. От
този състав сега при
мъжете пробиват Васко
Михайлов и Владимир
Дафинов. След гурбет в
отбора се завърна и
националът Димитър
Димитров, което неми-
нуемо ще вдигне класата
на отбора. Чувстваме го-
ляма нужда от работна
зала, както е във белите
държави. Те не са скъпи
- струват някъде в
порядъка на 300-350
хиляди лева.Това са така
наречените подвижни
спортни халета, където
могат да се очертаят до 3
баскетболни игрища.
Това, разбира се, озна-
чава да се намерят още
2-3 спонсори. Тук е
мястото да благодаря на
шефа на "Бултекс 99"
Стефан Башев, който
прави всичко възможно
клубът да върви на-
пред". 

Васил Врачев напра-
ви интересен коментар
за чужденците, които

играят у нас. В момента
в пловдивския клуб са
картотекирани 4-има
вносни баскетболисти.
Това са американците
Шакир Смит, Оскар
Белфийлд и Джордън
Семпъл, както и черно-
горецът Милорад Шуту-
лович. "Сериозните
чужди баскетболисти са
добре дошли в Бълга-
рия, защото вдигат кла-
сата на първенството и
помагат на младите да
се развиват.  Регламен-
тът за тяхното участие е
доста либерален. Всеки
клуб има право да
картотекира до 5 чужди
играчи, но на полето
могат да излязат само 4-
има. Така че ние нямаме
никакви проблеми. При-
казките за някакви
фантастични заплати не
са верни. Всичко е в
границите на нормал-
ното възнаграждение.
Как ги търсим и къде ги
намираме? Има менид-
жърски агенции, които
се грижат за транс-
ферите. Не е трудно да
намериш подходящия
играч. Нашият специа-
лист е старши треньорът
Асен Николов", добавя
Васил Врачев.
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Едно от неочаква-
ните попълнения е 17-
годишният Хайдар Ба-
ракат. Преди години
майка му Гинка Делче-
ва, която играе баскет-
бол в "Марица", се
жени за сириец и на-
пуска България. С на-
чалото на войната цяло-
то семейство се връща в
България. 

"Чувствам се отлич-
но в мъжкия отбор на
"Академик", казва Хай-
дар Баракат. Момчетата
са много добри, има
какво да се научи от тях
- както технически, така
и тактически тънкости.

Напредвам и във физи-
ческата подготовка, тъй
като основно при нея
разликата между юно-
шите и мъжете е осе-
заема. Това е ново пре-
дизвикателство за мен,
допълва 195-сантимет-
ровото крило. Като
малък бях влюбен във
футбола, играех и в
училищни първенства,
но тренирах и баскет-
бол.

В един момент за-
почнах да раста и
постепенно опознах
баскетбола, който ми
стана по-интересен.
Пък и ролята на майка
ми се оказа решаваща
кой спорт да избера,
разказва Хайдар. От 10
до 13 години играе
активно баскетбол в
Сирия, преди това
тренировките са били
просто за поддържане
на интереса. В "Акаде-
мик" преминава през
младша възраст и ка-
дети.

Междувременно за-
вършва частната анг-
лийска гимназия Стоян-
строй. "Имам амбиции
и в образованието, но
ще видя как ще тръгнат
нещата с баскетбола.
При всички случаи
обаче - той ще си остане
съществена част от
живота ми", завършва
талантът, чийто кумир е
Кобе Брайънт.

Васил Врачев:

Ако  не беше подкрепата на общината,
турнирът за Купата нямаше да е в Пловдив

Като малък бях
влюбен във футбола

Лидерът на "Акаде-
мик Бултекс 99" е роден
в Париж. Майка му
Вероник е французойка,
а баща му Джон, е пи-
сател. 

По баскетбола се
пали, когато е на 6
години. “Много исках да
гледам мач на "Лос
Анджелис Лейкърс" и
ме заведоха. Тогава в
отбора бяха Коби
Брайънт и Шакил
О`Нийл. Беше велико”,
спомня си Джордан.

Започва да тренира
като ученик в гимна-
зията “Арката”. За кра-
тко се превръща в един
от най-добрите играчи
на училищния отбор и
отбелязва 504 точки.
Спортът възпитава в
него дисциплина, лоял-
ност и отдаденост.

“Когато съм получа-
вал индивидуални на-
гради или съм постигал
резултати с отборите, в
които съм играл, съм си
казвал - това не е
достатъчно. Старая се
да не се задоволявам с
постигнатото”, признава
американецът.

Благодарение на бас-
кетбола печели стипен-
дия в университета
“Чико Стейт”, където
записва "Мениджмънт".
Оставя следа и в сту-
дентския отбор - в три
поредни сезона е лидер
по борби, откраднати
топки и чадъри. Още в
университета получава
предложения от редица
мениджъри. Когато за-
вършва следването си,

заминава за Испания. С
привличането му трето-
дивизионният отбор от
20-хилядно градче Са-
мик край Сан Себастиан
удря джакпота. За кри-
лото това е идеална въ-
зможност да трупа опит.
Но не всичко върви по
мед и масло.

За всички е ясно, че
Джордан не е играч за
трета дивизия. Кандида-
тите за подписа му не са
малко, но той избира
"Академик".

Не крие, че липсата
на семейството и прия-
телите много му тежи.
Особено дългите разго-
вори със сестра му На-
тали, която е професор
по философия. Знае, че

един ден ще се върне в
Съединените щати, но
иска да го направи като
успял човек.

Когато пристига в
Пловдив, Джордан тряб-
ва да свикне с много
неща, но най-силно
впечатление му прави
ниската (според него)
цена на живота у нас.
Доволен е, че успява да
спести част от заплатата
си, телефонната му
сметка също го удов-
летворява.

В малкото си свобод-
но време Джордан гледа
филми или виси пред
компютъра. Когато вре-
мето позволява, се раз-
хожда по стъргалото в
Пловдив, кръстосва кал-
дъръмените улички в
Стария град, обича да
ходи в "Капана".

Хайдар Баракат

Джордан Семпъл  е влюбен в Стария град и Капана

Майкъл Семпъл в акция


