
Здравейте!
Няма друг град в Бъл-

гария, който да ни изпреварва с
внедряването и използването на
умни технологии. Към това е насочена голя-
ма част от усилията на община Пловдив.
Най-голямата видима промяна в Пловдив е
осъществяването на транспортен проект,
който е основна част от умната система
на града.

Много ни се иска да направим интели-
гентна система за управление на велосипед-
ния транспорт на Пловдив, тъй като
градът е с най-голяма веломрежа в Бъл-
гария. Вече имаме 60 километра велоалеи и
проектираме още 15 километра. Затова
считаме, че информационна система за
велосипедния транспорт е много важна.
Към нея ще добавим и системата за отда-
ване на велосипеди под наем. 

Пловдивчани сигурно са забелязали, че
полагаме  огромни усилия за парковата
среда в града.  В „Лаута“  беше проведена
най-мащабната озеленителна кампания в
рамките на града след  обогатяването на
растителността  през последните години
на Сахат тепе, Бунарджика и в подножие-
то на Младежкия хълм. Открихме
„Акациева горичка“, всеки момент ще е
готов и Розариума.

Последният голям парк, който се пред-
вижда да се изгражда в следващите годи-
ни, е на запад от Гребния канал. Със съдей-
ствието на експерти от Лесотехническия
университет е разработена  устройствена
концепция на парк „Отдих и култура”.
Предвижда се изграждането на мощен
зелен пояс и залесяването на около 300
декара с местни видове дървета. 

Иван Тотев
Кмет на Пловдив

Внедряване на
умни системи 
в Пловдив –

пътят на един
умен град
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200 000 лева са заложе-
ни в тазгодишния
общински бюджет по

програмата за модерниза-
ция на образованието. Те
са част от стратегията за
развитие на пловдивското
образование.

Проектът стартира

преди пет години с 30 000
лева, след което сумата
стигна  50 000. На про-
ектен принцип всяко учи-
лище кандидатства за
средства, с които да заку-
пи съвременна техника,
като дофинансира с 30%.

От тази година сред-

ствата значително се уве-
личават, защото се вижда
колко огромен е ефектът.
Общината предвижда
около 200 000 лева и за до-
година. Целта е повече
училища да могат да се
включат с проекти, като
прогнозата е, че през тази

година ще се модернизи-
рат около 50. От миналата
година в седем училища
пилотно е дигитализиран
целият образователен
процес – от даването на
домашни, през контрол-
ните, до комуникацията с
родителите.

Шестият европейски
панаир на предприятия и
кооперации от социална-
та икономика се състоя в
Пловдив, лентата преря-
заха президентът Румен
Радев и кметът Иван
Тотев.

Държавният глава
заяви категоричната под-
крепа на държавата за
развитие на социалната
икономика. В последните
години тази икономика
бележи ръст, при това в
условията на социално-
икономическа криза,
отбеляза президентът.
Обяснението, според
него, трябва да се търси в
здравите общоевропей-
ски ценности за солидар-

ност, съпричастност и
равен старт, които са
основа за развитието на
социалното предприема-
чество. Социалните пред-
приятия се увеличават с
30% на година. Близо 500
000 българи работят в над

2 000 кооперации.
Общинското ръковод-

ство на Пловдив непрекъ-
снато работи за разширя-
ване както на мрежата от
доставчици, така и видо-
вете социални услуги,
които в момента над-

хвърлят 50.
„През последните

години Община Пловдив
е водеща организация в
изпълнението на редица
социални проекти.
Защото реализирането на
политики за защита на
личните права и достойн-
ство е важен акцент в
социалната ни политика“,
подчерта още кметът
Иван Тотев.

„Продължавайте все
така с добрата си работа в
подкрепа на социалното
предприемачество, защо-
то сте източник на
вдъхновение за останала-
та част от Европа“. С това
послание Йенс Нилсон,
съпрезидент на интергру-
пата за социална иконо-
мика към Европейския
парламент, приветства
представителите на над
100 социални предприя-
тия от 16 европейски
държави.

Пловдив център на 
социалната икономика

50 училища се модернизират
по общинската програма

Кметът Иван Тотев посети училище „Васил Левски , което вече работи по програмата за модернизация
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Пловдив има своя
първи дигитален
център – на ул.

„Цанко Лавренов“ № 10
в Стария град. На място
нагледно беше предс-
тавен начинът, по който
работи системата, като
се дигитализира стат-
уетка - глава на импе-
ратор Константин I, част
от фонда на Нацио-
налния исторически му-
зей. След  сканирането ѝ
следва процес по

обработка на изображе-
нието със специален
софтуер. 

„Това е един прекра-
сен проект, който касае
духа на Пловдив,
наследството на Плов-
див. За неговата реали-
зация трябва да
дигитализираме 50 000
експонати от културните
институции, които са
наши партньори, както и
архива и фонда на
Община Пловдив“,

уточни кметът Иван То-
тев.

Общо два са цен-
тровете, които се зани-
мават с подобна дей-
ност. Вторият е в биб-
лиотека „Иван Вазов“,
като целта е цялото кул-
турно-историческо нас-
ледство на Пловдив да
се дигитализира и по
този начин да е видимо
за всички учени, за
пловдивчани и за турис-
тите, тъй като информа-

цията ще бъде качена на
порталите и сайтовете
на Общината. 

До момента са диги-
тализирани над 45 000
единици движимо кул-
турно-историческо нас-
ледство и 30 обекта, па-
метници на културата.
По проекта е записано и
ромското материално и
нематериално културно
наследство, което тепър-
ва ще бъде показвано –
обичаи, сватби, песни.

Проектът „Диги-
тално културно-истори-
ческо наследство на
Община Пловдив“ е на
стойност 586 778,77 ев-
ро и се реализира с
финансовата подкрепа
на Програма БГ08 „Кул-
турно наследство и
съвременни изкуства“
по Финансовия механи-
зъм на Европейското
икономическо простран-
ство. 

Центърът се поме-

щава в една от къщите
на Стария Пловдив и
разполага със съвремен-
на техника за дигитали-
зация – компютри,
сървъри, 3D скенери,
модерно фотостудио,
видео и аудио техника и
още едно място за
провеждане на култура и
културни събития. Сгра-
дата е ремонтирана със
средства на Община
Пловдив. 
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Пловдив с първи дигитален център

„Усилена подготовка
по организирането на
маратон „Пловдив“ тече
в момента.“, съобщи
Георги Титюков, замест-
ник-кмет „Спорт, мла-
дежки дейности и соци-
ална политика“. Тази
година ще се проведе
неговото второ издание,
като до момента има 500
записани от различни
държави – общо 21 на
брой, Аржентина, Бел-
гия, Хърватска, Македо-
ния, Холандия, Русия,
Сърбия, Испания, Ту-
рция и други. 7 участни-
ка има от САЩ. Досега
най-възрастният запи-
сал се е 62-годишен
българин. 27% са жени,
със средна възраст 32
години, което рекорд за
подобни мероприятия,

отчитат организаторите.
Общият награден

фонд е 15 000 лева. По
3000 лева очакват побе-
дителите в женския и
мъжкия маратон, за
второ място са предви-
дени 2000 лева, за трето
– 1000 лева. За полума-
ратона наградният фонд
съответно е 800, 500 и
300 лева.

Трасето, през което
ще преминават участни-
ците, е сертифицирано
от Международната ле-
коатлетическа организа-
ция, което означава, че
всички резултати са
валидни за класиране в
световни маратони.

„Маратонът в Плов-
див ще бъде в една оби-
колка от 42 км и включ-
ва едни от най-атрактив-
ните места в града,

минава през Главната
улица, Стария град,
Младежкия хълм, парк
Лаута, Гребна база, Цар-
Симеоновата градина и
т.н.“, обясни Георги Ма-
ринов, заместник-кмет
„Обществен ред“. 

В рамките на два дни
ще се проведат общо 3
събития. На 29-и април
(събота) от 10.30 часа в
Цар-Симеоновата гра-
дина ще се организира
3-километров детски
маратон. На 30-и април
(неделя) ще се проведе
маратон и 21-километ-
ров полумаратон.
Стартът и на двата е от
8.00 часа на площад
„Централен“, като учас-
тниците ще бягат заедно
първите 10 километра,
след което ще се разде-
лят.

Стотици заявиха участие
в маратон „Пловдив“

„С помощта на награ-
дата, която получихме
днес, ще отворим малка
работилница, която ще
дистрибутира различни
видове храни. Възнаме-
ряваме да поставим и
вендинг машина за здра-
вословни храни на цент-
рално място в града”,
обяснява Таня.

Хобито на студентки-
те по маркетинг се оказва
кулинарията и по-кон-
кретно здравословното
хранене. Рецептите са
тяхно дело, тествали са
ги многократно и вече са
убедени, че са готови за
пазара.

„В момента усъвър-
шенстваме продуктите в
домашни условия, за да
може, когато отворим, да
предложим съвършения
продукт. За момента
отзивите са отлични”,
пояснява Иванина.

„Няма кой да те научи
как да готвиш без глутен.
Всичко, което знаем, сме
го научили сами. Целим
да превърнем вредните
храни в здравословни”,
добавя Йоана.

Момичетата са прави-
ли няколко маркетингови
проучвания в областта,
които показали, че има
пазарна ниша за такива
продукти. И липсва кон-
куренция. Чуждите про-
дукти се оказали в пъти
по-скъпи, така че ценово
момичетата имали пред-
нина с българските,
които се готвят да пред-
ложат. А именно – гризи-
ни, курабийки, различни
видове торти и пици.

Фирмата, която вече
са регистрирали, е „Зе-
лена работилница”. Това
е брандът, под който ще
се разпространяват и
продуктите им.

Премия от 4000 лева и
второ място взе първо-
курсникът по софтуерно
инженерство в Пловдив-
ския университет Нико-
лай Чотров. Той и колега-
та му Георги Окадаров, с
когото миналата година
завършили Професио-
налната гимназия по
електроника и електро-
техника, изобретили
плазмов котлон. Енергия-
та, която консумира
уредът, е колкото консу-
мира зарядно устрой-
ство, обясниха младите
предприемачи. Пласмен-
тът вече е договорен.

Журито присъди две
трети награди. Първата
отиде у Росен Чакъров за
„Демо кулинарна акаде-
мия”. Втората се озова у
12-класниците от
Езикова гимназия „Иван
Вазов” за изобретения от
тях книгосвет. 

Млади предприемачи 
освежават градския бизнес
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К
огато завършим, ос-
таваме в Пловдив и
се надяваме да се

реализираме успешно по
специалността си. Това
заявиха студенти от пър-
вия випуск на специал-
ността „Софтуерно инже-
нерство“ в Пловдивския
университет, които се сре-
щнаха с кмета на града
Иван Тотев, с ректора
проф. Запрян Козлуджов
и представители на воде-
щи фирми от региона.

18 от студентите са
украинци с български
произход, едно от моми-
четата  е от Молдова, а 11
са  българите първокур-
сници.  Те споделиха, че
са очаровани от града, от
обучението и от възмож-
ността да обитават най-
новите общежития.  По
думите на 19 годишния

Кирил, който идва от Оде-
са, специалността ще му
даде възможност да за-
почне работа веднага след
завършването.

Вече имаме много
приятели, общуваме с
българските студенти от
нашата група и те много
ни помагат. В разговорите
с тях тренираме и езика,
добавя Ксения Савченко
от Кагул, Молдова.

Ирина от град Ни-
колаев в Украйна се е пре-
несла заедно със съпруга
си Николай и 6-годишния
им син, заради възмож-
ността да учи за инженер
в IT сектора. Малкият
вече ходи на детска
градина и учи български,
а Николай учи в Аграрния
университет. Семейство-
то е категорично, че иска
да се установи постоянно

у нас.
„Много трудна спе-

циалност, но ние се
стараем защото тази про-
фесия е много популяр-
на”, единодушни са всич-
ки студенти от специал-
ността, създадена с
финансовата подкрепа на
Община Пловдив в Плов-
дивския университет.

Кметът Тотев припом-
ни, че това е важен проект
за общината, която го
инициира, за да  отговари
на нуждите на бизнеса.

„Радвам се, че успехът,
с който завършват първи
семестър, е над 5. Това
означава добър подбор.
Притесненията ни за
езиковите проблеми се
оказаха напразни. Надя-
вам се тези млади хора да
намерят реализация в
нашия град и тук идва

ролята на бизнеса, за да се
оправдае инвестицията на
общината. За нас про-
грамата трябва да бъде
дългосрочна”, заяви кме-
тът. Намеренията са през
следващата година да има
още един випуск.

„Има различни ва-
рианти проектът да бъде
продължен. Постановле-
ние 103 е една такава
възможност. Там можем
да приемем без ограниче-
ние по всички професио-
нални направления наши
сънародници от Украйна
и Молдова. Държавата
поема издръжката, обще-
житията и стипендиите.
Ако бизнесът поеме
държавната такса, студен-
тите няма да се налага да
плащат нищо”, уточни
проф. Козлуджов.

Завърши първият
курс по въведение на
Монтесори педагогиката
в общинските детски
градини в Пловдив. 23-
има педагози и петима
експерти от общинския
отдел „Образование” по-
лучиха дипломи на це-
ремонията в детска гра-
дина „Мир“.

„Вие сте носители на
една от важните рефор-
ми за по-добро и качес-
твено образование в
България и много се гор-
деем с вас. За две години
направихме значителни
крачки в тази посока. С
Монтесори педагогика
от много малки даваме
възможност на децата да
бъдат лидери и да са
добър пример в нашето

общество“, каза замес-
тник-кметът по обра-
зованието Стефан Стоя-
нов.

Обучението вече
стартира в детските
градини  „Мирослава”,
„Мир”, Велимира”, „Бу-
ратино” и „Майчина
грижа”.

„20 години чакам
този момент и много се
вълнувам. Питах се как
стана това чудо, защото

това е чудо, което все
още не можем да
оценим. Това е промяна,
която започнахме всич-
ки заедно. Трудното те-
първа предстои”, каза
Ренета Венева, обучител
по Монтесори.

Нов български уни-
верситет разкрива об-
разователен център в
Пловдив, който ще
поеме всички желаещи
да се обучат по метода
на Монтесори.

„Аз съм горд, че Нов
български университет е
част от това ново на-
чало. Винаги сме се
опитвали да бъдем по-
модерни и открити към
нови предизвикателства.
Проектът е едно благо-
родно дело и перспек-
тива, която ще продъл-
жим да развиваме със
съдействието на Общи-
на Пловдив”, заяви рек-

торът проф. Бочков.
Надявам се това,

което правим, да се пре-
върне в дългогодишна
общинска политика.

Пловдив е единствената
община в България,
която въвежда обучение
по Монтесори в дет-
ските градини. Нещата,

с които се гордеем в
Пловдив, няма как да
стане без програмите,
които реализираме в
предучилищното и учи-
лищното образование, в
професионалните гим-
назии и университетите.
Вече отчитаме добри
резултати, радвам се, че
сте приели това обучение
като лична кауза” обърна
се към учителите дипло-
манти кметът Иван Тотев.

Дипломи на първите педагози 

за Монтесори обучението

Завършваме и
оставаме в Пловдив

Пловдив отново 
с бизнес отличие  -
силна регионална

икономика 
За втори път община Пловдив печели

наградата „Голяма община с най-голям принос в
развитието на бизнеса“ заради създаване на
реални условия за развитие на регионалната
икономика

„Тази награда е за Пловдив и за бизнеса в
Пловдив. Още в първия мандат на кмета  Иван
Тотев общинската администрация започна да
работи активно за привличане на инвестиции в
работата си с бизнеса“, каза  зам.-кметът Стефан
Стоянов при получаване на наградата..

Общината  и специализираното й звено за
бизнес развитие работят приоритетно с
настоящите и бъдещите инвеститори в Тракия
икономическа зона, която се превърна в най-
мащабния по рода си проект в България.
Инвестициите в зоната зона през последните 20
години вече надвишават рекордните 1,3 милиарда
евро, а над 15 000 работни места са открити в
малко над 120 компании. Само производството
допринася за 52% от цялото БВП на региона.

Всеки месец регионът посреща нови
компании. За първи път безработицата в Пловдив
от десетилетия е на рекордно ниски нива, което е
едно голямо предизвикателство. Продължава да
се инвестираме и да се обръщаме основен фокус
на образованието и квалификацията на кадри.
Целта ни е Пловдив ще продължава да се налага
като индустриален и високотехнологичен център.

Наградата беше връчена от Добринка
Проданова, председател на Търговско-
промишлена камара Пловдив.

Студенти от Украйна и Молдова:



Н
яма друг град в
България, който
да ни изпреварва с

внедряването и изпол-
зването на умни тех-
нологии. Към това е
насочена голяма част от
усилията на община
Пловдив.  Най-голямата
видима промяна в Плов-
див е осъществяването
на транспортен проект,
който е основна част от
умната система на града.
Всички технологии за
умните градове по света
започват със системи за
управление, следене и
контрол на транспорта и
движението. Пловдив
също инвестира в това
значителни средства –
досега общо около 26
милиона лева, в това
число за система за
управление на градския
транспорт, както и за
управление на трафика.
Системата е сложна  и
досега не бяхме ра-
ботили изобщо с по-
добен инструмента-
риум. Сложна не само за
администрацията, но и
за инженерите, които я
внедряваха. За ентусиаз-
ма, който бе вложен в
системата за умно уп-
равление на транспорта
говори дори фактът, че
ние искахме много-
много функции и проек-
тът стана много сложен.
А това ни изправи пред
сериозни предизвика-
телства в изпълнението.
Вече сме на финала и
цели подсистеми на
проекта функционират
нормално. Сега сме на
етап документална ра-
бота с институциите
като НАП за електрон-
ната продажба на билети
и карти за градския
транспорт. На техни-

ческо ниво тази
подсистема е изпълнена
и това показаха тес-
товете през февруари.

Системата е с много
богати функционални
възможности, част от
които в момента дори не
можем да използваме.
Но те ни дават насоки за
въвеждането на следва-
щите технологии за
умен град. Най-близките
разбираеми прагматич-
ни цели са например
презареждането на елек-
тронните карти. Систе-
мата позволява това да
стане технически бързо,
но според наредба на
Министерството на
финансите се изисква
всеки, който има карта
за намаление трябва да
увери с личен подпис и
документ за

самоличност следва-
щите дейности по тази
карта. Затова сега
работим с Министер-
ството на финансите, за
да можем да ползваме
повече функции на
умния град. В известен
смисъл системата на
нашия умен град
изпреварва държавните
правила и подтиква
промени, които ще са от
полза не само за Плов-
див. И понеже сме
първи, трябва да извър-
вим своя път, за да
свикнем да управляваме
ефективно и да употре-
бяваме ефективно  тази
умна система. В Плов-
див ще започнем с 3
автобусни линии, в
които ще таксуваме
електронно и надявам се
в следващите 12 месеца
да го направим за цялата
градска мрежа. Впрочем
много ще зависи и от
това, как пловдивчани
ще приемат системата.

ГРАДЪТ 4март 2017 г.

Думата

на кмета

Нови 100 чинара и
бряста са последното
попълнение на парк
„Лаута“ и той увеличи
площта си с 65 декара.
Новозасадените дървета
през последните години
става над 2000.

„Постоянно увели-
чаваме парка в южна
посока, това е една от
последните възмож-
ности за обособяване на
нови големи територии
в рамките на града“,
коментира кметът Иван
Тотев и допълни, че
общината прокарва
своите политики за
зелената система.  „На
това място няма да има
строителство, а парк“,
отсече Тотев.

За пълното облагоро-
дяване на зоната трябва
да се разчистят
стопанствата,  обособе-
ни от пловдивчани. Те
трябва да бъдат премах-
нати до есента, уточни
кметът на „Тракия“ Кос-
тадин Димитров. Тогава
ще се извърши и

последно разширение
на парка, ще се прокара
и паважен път през
гората, свързващ микро-
район А12 с А10, както
и детска площадка.                                      

След обогатяването
на растителността  през

последните години  на
Сахат тепе, Бунарджика
и в подножието на
Младежкия хълм,
разширението на
„Лаута“ е най-мащабна-
та озеленителна кампа-
ния в рамките на града. 

Последният голям
парк, който се предвиж-
да да се изгражда в
следващите години, е на
запад от Гребния канал.
Със съдействието на
експерти от Лесотехни-
ческия университет е

разработена  устройс-
твена концепция на
парк „Отдих и култура”,
която има за цел
превръщането на тери-
торията в атрактивна
обществена зона за
отдих, туризъм и спорт,

а вече има и готов
проект. Предвижда се
изграждането на мощен
зелен пояс и залесява-
нето на около 300
декара с местни видове
дървета.

„Лаута“ порасна с 65 декара

Внедряване на умни системи в
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Пловдив – пътят на един умен град

Най-голямата и скъ-
па пеперуда в света вече
е собственост на плов-
дивския Природонаучен
музей.

Два екземпляра от
мъжка и женска
Ornithoptera alexandrae
са в уникална експози-
ция от пеперуди, твър-
докрили и бръмбари,
която се осъществява
със съдействието на
община Пловдив.

Цената на един ек-
земпляр от Александ-
ровата пеперуда е близо
11 хиляди лева. В света
са останали 6 броя, като
живеят само на едно
място – Папуа Нова
Гвинея. Екзеплрярът се
съхранява в специални
условия и ще стои
месец в експозицията,
след което ще се
прибере във фондохра-
нилището на музея при
специални условия. Той

е от началото на 70-те
години на ХХ век.

Над 140 видове
крилати от целия свят
са събрани в експо-
зицията Пеперудите,
които са и най-атрак-
тивни в експозицията,
са разделени на дневни
и нощни. От нощните са
т.нар Бяла вещица и
Артакус Атлас, изк-
лючително ценни видо-

ве.
В Природонаучния е

и най-големият бръмбар
в света - Титан, който е
цели 15 сантиметра.
Рекордът се държи от
един едиствен 16-сан-
тиметров екземпляр.
Титанът е рожба на пла-
нините в Централна
Америка. Колекцията е
и с африкански бръмба-
ри, които по принцип са

от най-големите в света.
В Пловдив вече са и

най-големите екземпля-
ри на водни кончета,
богомолки и хлебарки.

Тази година ще
стартира разширението
на музея с оранжерии,
които естествено да се
вписват в Дондуковата
градина на гърба на
музея, както и рекон-
струкцията на зала

„Лотос“ от близкия Дом
на младоженеца, който
ще има топла връзка с
Природонаучния.

До месец ще се от-
крие и залата за живи
пеперуди на последния

етаж - под купола на
музея. Достъпът до нея
ще е ограничен. Екскур-
зовод ще пропуска и
развежда по 7 до 10
души, които ще са в
пряк досег с крилатите.

Предстои ни и
конкурс за нови 13 град-
ски линии, които не са
свързани към умната
транспортна система и
ще трябва да ги свър-
жем.

Подсистемата за уп-
равлението трафика в
Пловдив ни научи  до-
колко човек  може да
разчита на умните
системи и кога трябва да
се намеси. Управле-
нието на светофарите
на най-тежките кръсто-
вища в Пловдив зависи
от тази система и тя
работи добре. В Плов-
див обаче има кръстови-
ще с четири направле-
ния и когато се запълни
с автомобили, системата
не може да вземе опти-
мално решение и се
намесва оператор. За уп-
равлението на трафика
помагат групите от
камери, които показват
колко автомобила влизат
в Пловдив и в кои нап-
равления. Правим моде-
ли на управление на
проблеми на 15 кръсто-
вища чрез куполни
камери, като прогнози-
раме как задръстването
на едно място ще се
отрази на други места в
града.  Тези кръстовища
могат да станат петде-
сет, системата го позво-
лява.

Умните системи, кои-
то въвеждаме, нямат
пряка материална изме-
римост или най-малкото
е трудно резултатите да
се измерят с пари. Да,
можем да ги измерим
със спестено обществе-
но време, със спасен
човешки живот, с мини-
мизирани обществени
разходи за живота в
Пловдив. Това обаче са
косвени ползи.  Затова
мнозина гледат систе-
мата умен град като
нещо, което не е най-
необходимо. От друга
страна операторите,
които работят с умни
системи имат високо
образование и квали-
фикация, но трудно се

задържат като общински
служители заради запла-
щането. В момента те
получават около 750
лева, а частните фирми
предлагат повече. Нами-
рането на най-ефек-
тивния режим на работа
на умните светофари
например ни отне 3-4
месеца повече, отколко-
то бяхме планирали и
това е точно заради ка-
пацитетните ни възмож-
ности да работим със
системите на умния
град. Имаме и учени,
които разработват под-
системи за умен град. В
Техническия универ-
ситет – филиал Пловдив
например има научни
работници, които са
много активни включи-
телно в отношенията с
община Пловдив. Перс-
пективни за града са
разработките за умно
осветление например.

Сегашната система за
управление на уличното
осветление не е умна.
Да, лампите се палят
автоматично, но не мо-
жем да направим
автоматичен монито-
ринг.  Обмисляме заедно
с учени от Техническия
университет – филиал
Пловдив, да направим
във всичките 380
електрически табла тех-
нически устройства, с
които да управляваме

хиляди осветителни
тела. Устройството от-
чита консумацията на
цял клон от улични
осветителни тела и
когато падне консума-
цията, става ясно, че има
изгорели лампи, които
да се подменят. Тази
информация се подава
към център за управ-
ление.  Това е нещо, кое-
то е умно и което можем
да си позволим. Защото
има и по-скъпи системи
с датчици на всяка
лампа. Но за нас е по-
изгодно да управляваме
380 клона от улични
лампи, а не 28 000
улични лампи поотдел-
но. Да, умната система
няма да е толкова де-

тайлирана, но за нас е
идеална за възможнос-
тите на бюджета ни.

Много ни се иска да
направим интелигентна
система за управление
на велосипедния транс-
порт на града, тъй като
градът е с най-голяма
веломрежа в България.
Вече имаме 60 километ-
ра велоалеи и проекти-
раме още 15 километра.
Затова считаме, че най-
напред информационна
система за велосипед-
ния транспорт е много
важна. Към нея ще
добавим и системата за
отдаване на велосипеди
под наем. Ще интегри-
раме умната система за
управление на велоси-
педния транспорт към
цялостната транспортна
система на града. Като
вече имаме велосипедни
светофари на тежките
кръстовища, но идва
време те да се управ-
ляват интелигентно с
малко човешка намеса.
Искаме да може всеки,
който е в Пловдив да мо-
же да си купи елек-
тронен билет on line, да
открие къде има свобод-
ни велосипеди и да си
наеме, плащайки on line,
да види какви културни
забележителности има
наблизо и да си купи
билет за музея, за кон-
церта в Стария Пловдив
или за изложба в Голя-
мата базилика напри-
мер. Тази насока на
продажби е важна за
градската хазна, удобна
е за гостите ни, а и за
нас – пловдивчани.

За финансирането на
умните системи в Плов-
див  следваме един ос-
новен принцип: създава-
ме ги стъпка по стъпка и
си плащаме за онова,
което ще ползваме. Но
така, че после да можем
да надграждаме. По този
начин нещата не са
толкова скъпи или нека
да го кажа по-иначе – по
този начин Пловдив
може да си позволи
ускорено да внедрява
умни системи. 

Световни шампиони в Природонаучния музей
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Р
айон „Западен" има
ново място за отдих
– „Акациева горич-

ка“. Това е най-новият
парк в Пловдив, разпо-
ложен на площ от 5 де-
кара. Кметът Иван Тотев
и районният кмет Дими-
тър Колев  засадиха ел-
ха, която в бъдеще ще
може да бъде украсява-
на за Коледа.

Изграждането на
парка започна преди
около 6 месеца.Има из-
градени изцяло нови
алеи с цветна фигура в
средата, осветление с 16
стълба, нова детска пло-
щадка, модерен фитнес
на открито и чешмичка.
Монтирана е също голя-
ма беседка и много
пейки. Предстои поста-
вянето и на преградни
пана от страната на
булевард „Пещерско
шосе". Миналата година
пространството беше за-
лесено и беше изградена
поливна система.

„450 хиляди лева от
бюджета на община
Пловдив са заделени за
детски площадки през
тази година. Районните
кметове вече са дали
заявки къде има нужда
да бъдат изградени те.
Очакваме да направим
общо 6 или 7 площадки
в Пловдив тази година",
заяви кметът инж. Иван
Тотев. Той допълни, че
се предвижда още една
площадка да бъде из-
градена на Гребната ба-
за, тъй като тази до
Младежкия център е
може би най-посеща-
ваната в града и се
оказва недостатъчна за
всички желаещи.

„Акациева горичка“ – 
най-новият парк в Пловдив

Започна изпълне-
нието на голям проект в
„Западен“ – пълното
облагородяване на
„Розариума“.

Проектът предвижда

2 големи детски пло-
щадки с общо 18 въ-
жени съоръжения, во-
лейболно игрище, ку-
чешка площадка, 2
барбекюта, 10 маси и 5

беседки, питейна фон-
танка, алея от бял камък
с 20 паркоместа и 12
стълба с електрическо
осветление.

Теренът ще бъде
уравнен, а „Градини и
паркове“ ще засеят рози
наоколо. Поддръжката
ще е от общинско пред-
приятите „Чистота“.

Кметът Иван Тотев
отбеляза, че това е най-
голямата инвестиция
през 2017 в паркова
среда в Пловдив. След
“Лаута” и „Западен“ ще
има зона за пикник.
Идеята е отдавна, но
сега общината има
средствата да я осъ-
ществи.

Кметът на „Цен-
трален" Георги Стаме-
нов даде старт на про-
летното залесяване в
района със засаждането
по бул. „Васил Апри-
лов" на 40 броя декора-
тивни дървета. 

„Обновяваме и обо-
гатяваме уличното озе-
леняване по булеварда
след пълната му ре-
конструкция", комен-
тира Георги Стаменов.
Това е част от кампания-
та за един по-красив и
зелен район.

Георги Стаменов за-
сади дръвче и в района

на новия паркинг на бул.
„6 септември" 124-126.
Така той изпълни  обе-
щанието си, дадено на
жителите на съседните
блокове по време на
строителството на
паркинга.

Започна ремонтът на
улица „Д-р Александър
Пеев", която ще бъде
изцяло  преасфалти-
рана.Тя е динственият
проект от  2016 г., който
не бе реализиран и
затова  уличните ремон-
ти в „Централен" тази
година започват с тази
улица.

Пролетно залесяване 
в „Централен“

Първа копка и на Розариума

Усилено се ремон-
тират три от подлезите
на бул. „Цариградско
шосе" – срещу бензино-
станцията в близост до
кръстовището с бул.
„Шести септември" и
при кръстовищата с
бул. „Освобождение" и
ул. „Ландос".

„Основно ремонти-
раме подовите настил-
ки и стълбищата. Оси-
гуряваме отводняване-
то, което през послед-
ните години беше проб-
лемно. Изграждаме
осветление, за да могат

жителите на квартала
да преминават спокой-
но през обновените
съоръжения", съобщи
районният кмет Нико-
лай Чунчуков. Той
коментира, че целта е
да се осигури безопас-
ността на пешеходците
при пресичането на
булевардите с интензи-
вен автомобилен тра-
фик. Това е важно,
защото подлезите оси-
гуряват пътната връзка-
та на жителите от
квартала с автобусните
спирки. Чунчуков посо-
чи, че обновяването на
подлезите е част от
строителната програма
на район „Източен" за
2017 г. и се очаква да
приключи около среда-
та на април.

Подлезите по „Цариградско 
шосе“  чисто нови  
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Изцяло обновен
парк с нова детска
площадка има в

„Северен“. Паркът е зак-
лючен между улиците
"Иван Рилски", "Пана-
гюрище", "Бързия" и
"Арабаконак" и е с обща
площ около 3 дка.

Изградена бе чисто
нова детска площадка с
площ от 132 кв. метра  и
отговаряща на всички
европейски изисквания
за безопасност. Площад-
ката включва 5 съоръже-
ния – 2 комбинирани
съоръжения, двойна
люлка, единична люлка
и пружинна клатушка.
Всички съоръжения за
игра са монтирани върху
ударопоглъщаща нас-
тилка.

Възстановени бяха
съществуващите пеше-
ходни алеи с нови виб-
ропресовани плочи.
Поставиха се допълни-

телни пейки в парка и се
поднови зелената систе-
ма с нова храстовидна и
дървесна растителност.
И всичко това в допъл-
нение на изградения на-
скоро фитнес на отк-
рито.

Кметът  Ральо Ралев
откри  преасфалтирана-
та улица "Черешово топ-
че", която има и нови
тротоари. Изградено бе
и улично осветление,
тъй като досега то лип-
сваше.

Предстои и изграж-
дането на нов паркинг в

междублоковото прос-
транство на бул. "Бълга-
рия" срещу № 30, в кв.
"Гагарин" .Ремонтните
дейности включват из-
граждане и асфалтиране
на паркинг с около 12
паркоместа, обслужваща
го улица и тротоар за
пешеходците. Също така
ще бъде преасфалтиран
и съществуващ паркинг
в съседство с площ от
600 кв.

Ральо Ралев направи
и  първа копка за ре-
конструкцията на ул.

"Богдан", която ще бъде
отворена към ул.
"Карловска", тъй като в
момента е тупик. Идеята
за премахването на
тупика е подобряване
организацията на дви-
жение в микрорайона.
Проектът е съгласуван с
КАТ. Улицата няма да
бъде ремонтирана из-
цяло, тъй като е в добро
състояние. Ще бъде
реконструирана само в
частта си, излизаща на
ул."Карловска", като ос-
вен уличното платно, ще
бъдат обновени и тро-
тоарите.

От администрацията
съобщиха, че ще напра-
вят всичко възможно да
отстранят съществуващ
проблем с канали-
зацията в същия учас-
тък, за който сигнализи-
раха граждани от
района.

Изграждане на чисто
нова улица започна в
„Южен“- продължение
на „Борис Шивачев“,
между „Димитър Талев“
и края на бул. „Маке-
дония“.

Ще бъдат изградени
нови тротоари, парко-
места и осветление. На
втори етап се предвижда
трасето да стигне до
продължението на бул.
„Македония“.

Първите набелязани
обекти за тази година са
са асфалтиране на ул.
„Етна“ до училище „Ди-
митър Талев“, паркинг
на ул. „Одеса“, който
вече е почти готов. Ще
се построят 3 нови дет-
ски площадки - в Кома-
тево, на „Стефан

Стамболов“ и до „Кауф-
ланд“, съобщи район-
ният кмет Борислав Ин-
чев.

Голям паркинг за 63
коли ще се изгради по
ул. „Димитър Талев“ до
бензиностанция „Хад-
жията Груев“.

Една от важните
артерии в „Южен“ - ул.
„Даме Груев“ ще бъде
тотално реконструи-
рана, включително с
разширяване, което да
позволи изграждане на
паркоместа. Проектът
най-вероятно ще струва
около 2 млн. лева.

Стартира и работата
по Коматевско шосе в
частта, която е към квар-
тала, след като инс-
пектиращите археолози

вече са дали разрешение
за участъка.

В „Южен" бяха пос-
тавени 47 нови пейки -
на бул. „Македония" и в
парк „Белите брези",
както  до училища и дет-
ски площадки.

„Съобразихме се с
желанията на хората за
поставяне на повече
пейки в парка, където
има недостиг на места
за сядане", коментира
райкметът Борислав Ин-
чев.

Над 30  антипаркинг
колчета бяха монтирани
на територията на район
„Южен", като монтира-
нето продължава. Пос-
тавянето им е по сиг-
нали на граждани.

Важни улици в
„Тракия" вече са ремон-
тирани, защото строител-
ните дейности започнаха
веднага със затоплянето
на времето. 

С нов асфалт са ули-
ците „Цар Светослав
Тертер",“Българка“ и
„Йоан Кукузел“, Изгра-

дени са нови тротоари и
паркоместа, предвижда
се озеленяване.

„Това е началото на
инвестиционната ни
програма за тази година,
започнахме изпълнение-
то ѝ ударно, тъй като
имаме големи амбиции за
ускореното развитие на

района", коментира
кметът на „Тракия Коста-
дин Димитров.

Трите улици, по които
усилено се работи в на-
чалото на сезона, оси-
гуряват добрата пътна
връзка с новоизградени
жилищни сгради, там се
намира и една от най-
посещаваните бирарии в
Пловдив.

На дневен ред е нов
паркинг край ул. „Цветан
Лазаров“ до стадион
„Локомотив“ за 20 авто-
мобила, както и проекти-
ране на многоетажен
паркинг в зона А 8.

Със 130 хиляди лева
ще се изградят нови две
детски площадки - едната
е в парк „Ротари“, а
другата - пред бл. 106.

Акцент в програмата
е изграждането на връзки
между различните мик-
рорайони, като пеше-
ходна алея ще свързва А
10 с А 12.

След изграждането на
детска площадка с две
зони за игра в парк
„Майка и дете", открита
беше и нова площадка за
разхождане на домашни
кучета. Районното кмет-
ство реши да я изгради
след сигнал, че домашни
любимци навлизат в
пространството на де-
цата. Всички кучешки
площадки в района са
направени с помощта на
производители на храни
и продукти за домашни
любимци.

Три важни улици 
в „Тракия“ вече готови

Кметът на „Северен“ Ральо Ралев откри обновената улица „Черешево топче“

Обновен парк в „Северен“,
нова улица и паркинг

„ Южен“ стартира с паркинги 
и детски площадки



СПОРТНИ КЛУБОВЕ 8

- Господин Иванов,
колко национали са
минали през ръцете
ви?

- В момента точно не
мога да отговоря, но
няма да сбъркам, ако
кажа, че са повече от 50.
Разбира се, в различните
възрастови групи. По-
лесно е да кажа имената
на тези, които играха и
играят в мъжкия нацио-
нален отбор. Това са
Тошко Алексиев и
Мартин Пенев, с които
работех в "Локомотив".
Бях треньор на Боян
Йорданов в "Козлодуй".
Останалите са Николай
Пенчев и братята му
близнаци Розалин и
Чоно, Спас Байрев,
Трифон Лапков и
Николай Къртев.

- Къде играят?
- През изминалия

сезон Ники Пенчев беше
в Полша, Розалин в
Италия, Чоно и Боян в
Гърция, Тошко в Ар-
жентина. Спас е в "Лев-
ски". Трифон играе в
"Добрич", Къртев е в
"Монтана", а Мартин - в
"Нефтохимик". Много
наши волейболисти иг-
раят в почти всички от-
бори в "А" група. А в па-
зарджишкия "Хебър",
който е сигурен участ-
ник в елита, има 10 во-
лейболисти от "Викто-
рия". Мои състезатели
има в Америка - Кирил
Меретев и Никола
Стоименов, в Канада е
Иво Драмов, който бе
обявен за най-добро
либеро в шампионата, а
в "Барселона" е Иван

Власев.
- Чувате ли се често

с тях?
- С "чужденците" по-

рядко, но по време на
ваканциите идват да
поддържат формата си
при нас и тогава
разговаряме надълго и
нашироко.

- Селекцията в клуба
основно я вършите вие.
Имате ли някаква
тайна при избора.

- Не, няма никакви
тайни. Просто имам чув-
ството да намеря най-под-
ходящото дете за волей-
бола. Разбира се, поняко-
га не се получава, но този
процент е много малък.
Най-лошото е, когато
трябва да се разделим с
някого. Стараем се да не
го изхвърляме на улицата.
Стремим се да го запазим
за волейбола, като го
пренасочваме към тре-

ньорската професия, към
спортното мениджърство
и други дейности.

- Колко състезатели
има в клуба?

- Около 70. За тях се
грижат 3-ма треньори и
един специалист, който се
занимава с кондицията на
играчите.

- По колко часа
прекарвате всеки ден в
залата?

- Ние сме на

ненормиран работен ден
(смее се).

- Може ли
"Виктория" да стане
копие на "Марица"?

- В нашия клуб имаме
стратегия, която казва, че
ние работим за разви-
тието на българския во-
лейбол. Дали могат да
настъпят след време ня-
какви промени аз не мога
да знам. Засега се чув-
стваме добре във втория
ешелон. Сигурно ще е
интересно да споделя, че
клубът разработи много
добра система за попу-
ляризиране на волейбола
в Пловдив. Обхванали
сме вече 6 училища,
където има групи по 20
деца от 2-ри до 5-и клас.
Децата се занимават с
игри, близки до спорта и
волейбола.

- Питам дали
нямате амбициите да
станете като "Мари-
ца", защото имаше един
период от време, когато
половината национален
отбор беше от пловдив-

чани, а Пловдив нямаше
отбор в "А" група. В
тази половинка бяха
Стоян Стоев, Иван
Сеферинов, Васил Мрън-
ков, Иван Иванов, Емил
Вълчев и Божидар Ста-
тев. А  не ви ли сърбят
ръцете да се захванете с
елитен отбор от Бъл-
гария или чужбина.

- Имал съм
предложения и от Бълга-
рия, и от чужбина, и дори
от Америка. Но нямам
намерение да променям
нищо, защото съм убеден,
че съм на точното място.

- В последно време
срещу зала "Колодрума"
се води некоректна
война. Дори от пловдив-
чани. Вие сте обиколил
света и професионал-
ното ви мнението за
залата е много важно за
всички, които обичат
спорта и Пловдив.

- Ще бъда абсолютно
честен. Зала "Колодрума"
е перфектна и Пловдив
трябва да се гордее с нея.
Защото сме играли
мачове за европейски и
световни първенства в
зали, които изглеждат
смешни в сравнение с
нашата.

- Подкрепяте ли
мнението на фенове и
специалисти, които
категорично заявяват,
че Пловдив е волейбол-
ната столица на
България.

- Абсолютно са прави.
Няма никакво съмнение,
че нашият град е
истинската столица на
българския волейбол.

март 2017 г.

- Каква е разликата
между колежанския во-
лейбол в САЩ  и този,
който се играе в българ-
ското първенство?

- Разликата е в това, че
тук в Америка играчите
са доста млади. Най
възрастните са макси-
мално на 25 години,
когато завършват съот-
ветния университет. Дру-
гата разлика е, че по-
вечето волейболисти пре-
карват между 4 или 5 го-
дини в един и същи уни-
верситет, където завър-

шват своята специалност.
А условията, които имаме
тук, нямат никакво срав-
нение с България. Тук са
на милион години напред,
което, от своя страна, е
уникално за един  коле-
жански отбор.

- Кой мач  няма да
забравиш? Разкажи ня-
коя интересна случка
около теб!

- Това е двубоят с
UCLA (Калифорнийския
университет в Лос
Анжелис) с по 3:1 гейма в
тяхната зала. За първи

път в историята на нашия
отбор ние си тръгнахме с
две победи над този
съперник от Калифорния.
Но за мен най-
интересната случка беше,
когато играх срещу отбора
на Димитър Калчев –
CSUN. В третия гейм при
резултат 20:19 за нас
застанах на сервис. Пър-
вият сервис беше ас в Ди-
митър, след което техният
треньор взе почивка. След
това забих още един ас на
Калчев, което доста
нажежи обстановката в за-
лата. Третият ми пореден
сервис беше къс в Калчев,
след което ние ги бло-
кирахме и тогава вече за-
лата, в която имаше около

5000 зрители, скандираше
моето име. Това беше
уникален момент. За
първи път ми се случва

някой така да скандира
името ми.

- Коя е основната ти
цел, свързана с волейбола,
която си поставяш?

- Целта  в BYU е една -
да станем шампиони на
САЩ. Тренираме много
здраво и се стараем да
подобряваме елементите,
които ще ни помогнат да
реализираме целите си.

- Очакваш ли да
получиш повиквателна
за мъжкия национален
отбор на България?

Винаги ще е радост и
чест за мен да получа
повиквателна за  мъжкия
национален отбор. Това е
доста голям връх, който
всеки състезател иска да
постигне. Миналата годи-
на получих повиквателна
за пробен период, но тази
година не съм получавал.
Затова сега реших да
остана още един допълни-
телен семестър тук, за да
може догодина, ако евен-
туално има интерес към
мен, да съм на линия.

Драган Иванов:

Пловдив е истинската столица
на българския волейбол

Кирил Меретев:

Страхотно е, когато 
5000 скандират името ти 

Вероятно мнозина
си мислят, че в бъл-
гарския волейбол па-
рите са като във
футбола. "Това е един
мит, който се разпрос-
транява от хора, които
нямат нищо общо с
волейбола", категори-
чен е Драган Иванов.
Пари е имало едно
време, и то най-вече в
ЦСКА и "Левски
Спартак", където на
спортистите се сла-
гаха пагони, коменти-
рат запознати.  Но и
тогава техните заплати
са били далече от тези
в другите страни.

"Доколкото знам
заплатите в профе-
сионалните клубове у
нас са между 800 и
1500 лева. Някъде
може да са повече, но
никъде цифрите не се
коментират. Самите
играчи знаят, че пари
от волейбола тук не се
правят и затова тре-
нират здраво с надеж-
дата за договор в чуж-
бина, допълва Драган
Иванов.

В последните ня-
колко години заплати-
те в чужбина също са
редуцирани. 

След победата на
България над Германия
на четвъртфинала на
европейското първен-

ство в София преди 2
години Николай Пен-
чев влезе в историята
на българския волей-

бол. Ники накара ця-
лата зала да стане на
крака и в продължение
на няколко минути да
скандира името му
заради решението да
играе срещу герман-
ците.  Не просто да иг-
рае, а да остави цялото
си разкъсано от мъка

сърце на игрището. За
да помогне на Бългрия
да се класира сред
първите 4 отбора на
Стария континент. Той
пренебрегна личната
си трагедия от загу-
бата на втория си баща
и заигра като голям
мъж.

Ники Пенчев – мъжкото 
момче на мъжкия отбор

Няма никакво съмнение, че Драган Иванов
е сред най-колоритните и успешни треньори в
българския волейбол. А резултатите на 49-
годишния специалист могат да бъдат само
мечта за колегите му в страната. На клубно
ниво във визитката му са записани 14
шампионски титли с "Виктория". След поре-
дицата от успешни сезони пловдивчанинът е
назначен от федерацията за държавен се-
лекционер.  С националните отбори в различ-
ните възрастови групи печели златните меда-
ли на 6 балканиади. Има участия в две
световни първенства, като безспорният връх е
4-тото място в Бразилия за мъже до 23 години
през 2013 г. Драган Иванов води отбори на 3

европейски първенства, като най-предното
класирането е 6-ото място в Турция през 2013.
Там българите са спрени от световния
шампион Полша. Много сериозен успех са
сребърните медали на младежкия олимпийски
фестивал в Грузия през 2015 година. 

С треньорската професия Драган Иванов
се захваща през 1996 година, след като
получава покана от изпълнителния директор
на пловдивския волейболен клуб "Локомотив"
Каспар Симеонов. На "Лаута" е до 2000 г., след
което се пробва в Козлодуй, където се
подвизава до 2003-та. Връща се в Пловдив и
започва в току-що създадения клуб "Вик-
тория", където е и досега. 

Кирил Меретев е студент в Бригам Йънг
Юнивърсити Кугърс (BYU). Той е един от
водещите играчи в отбора.

Ето какво сподели за сайта на ВК
"Виктория":

Кирил Меретев в акция
за отбора на BYU


