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Х
иляди ученици, учи-
тели,  директори и
граждани се вклю-

чиха в празничното шес-
твието по случай  24 май.
За първи път по маршрута
на шествието бяха разпо-
ложени 6 отделни сцени с
програма. Шест са буквите
в думата ЗАЕДНО, логото
на „Пловдив 2019“.

Кулминацията на тър-
жеството бе общото из-
пълнение ЗАЕДНО на
пловдивските хорове, кои-
то  под диригентството на
доайена на хоровото изку-
ство в Пловдив г-жа Злати-
на Делирадева, изпълниха
„Де е България?“, химна на
града и „Върви, народе
възродени“. 

„Нека с гордост си при-
помним, че първото чес-
тване се организира тук, в
Пловдив, в епархийското
училище „Свети Свети
Кирил и Методий“ на 11
май 1851 година по ини-
циатива на Найден Геров.
През Възраждането този
ден се превръща в учили-
щен празник на буквите“,
отбеляза в словото си
кметът на Пловдив Иван
Тотев. 

„Във времена на изпи-
тания и трудности бълга-
ринът винаги е търсил упо-

вания в силата на знанието
и духовността, в силата на
вярата, на своя език и кул-
тура.

И днес 166 години след
първото честване с цвете,
песен и слово с вяра и
сърце продължаваме да
почитаме този ден, какъвто
другите народи нямат. 

24 май е нашият
български празник на
духовността на знанието,
на културата.

Той е нашата идентич-
ност, самочувствие и на-
ционална гордост. Ние,
пловдивчани, се гордеем с
богатото си културно-исто-
рическо наследство. 

От векове градът ни е

средище на духовността,
културата и изкуството. Не
веднъж сме си припомня-
ли, че в Пловдив е създаде-
на първата театрална
трупа, първият хор, пър-
вата печатница, първата
художествена изложба. 

Заслужено Пловдив
бе избран за първия
български град Европей-
ска столица на културата
през 2019 година. 

Сега от всеки един от
нас зависи да изпълним
със смисъл и съдържание
онова „Заедно“, което ни
прави уникален и непо-
вторим град. Град, в
който от хилядолетия хо-

рата живеят в мир, разби-
рателство и уважение.
Град, който всеки носи в
сърцето си, независимо
къде се намира. Град,
който е дал и ще про-
дължава да дава на
България, на света много
талантливи художници,
писатели музиканти.
Град, който се гордее със
своите творци, деятели
на културата и изкуство-
то. 

Нека съвременните
будители приемат огром-
ната ми признателност и
благодарност за всичко,
което правят и ще правят
в името на нашия древен,
вечен и красив Пловдив.“

На площада пред общината Пловдив приветства футболната купа на България, 

спечелена от ФК „Ботев“ след 36 години.        Още на стр. 5

Пловдив – духовност,
култура, изкуство – ЗАЕДНО
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П
ловдив получава
б е з в ъ з м е з д н о
финансиране за

разработване на цялос-
тна общинска програма
за подобряване на качес-
тво на атмосферния
въздух за периода до
2023 г. Договора под-
писаха министърът на
околната среда и водите
Нено Димов и кметът на
Пловдив Иван Тотев.
Бяха подписани спора-
зумения и с кметовете
на Враца и Асеновград.

„Трите общини ще
получат общо 355 051
лева за проектните си
предложения за прог-
рами и планове за по-

добряване на качеството
на въздуха, който дишат
техните граждани и най-
вече намаляване на
количеството на фините
прахови частици“, обяс-
ни министър Нено
Димов.

„Реализирането на
практика на този проект
ще доведе до това да
дишаме по-добър въз-
дух, въпреки че в по-
голямата част от общи-
ните имат изготвени
стратегии. Такава пълна
и комплексна програма
като тази, която пред-
стои  да бъде изготвена,
до този момент няма,“
заяви кметът Иван Тотев
при подписването на

договора. Той изрази
надежда, че мерките,
които ще бъдат  при-
ложени, ще доведат до
по-добри постижения в
подобряване на еколо-
гичната обстановка в
градовете.

През последните
години Пловдив напра-
ви големи стъпки в това
направление. „Опитваме
се да внедряваме мерки,
но комплексния поглед,
който ще даде тази
програма, ще бъде
наистина от полза за
жителите на Пловдив“,
каза още кметът на
Пловдив.

май 2017 г.

По-добър въздух над Пловдив
с европейски пари 

Улица на занаятите в
Стария град вече прив-
лича гостите и жителите
на Пловдив. Посетите-
лите могат да видят на
живо как златните ръце
на майсторите коват
желязо, правят народни

музикални инструмен-
ти, месят и пекат хляб,
рисуват на стъкло, пра-
вят шевици, нетъкан
текстил и плъсти, тъкат
на стан или изработват
кукли и керамични из-
делия.

Улицата на занаятите
на улица „Стръмна“ ще
даде още една възмож-
ност да се изпълни със
съдържание Стария
град. Занаятчиите и
това, което те правят, са
част от развитието на
града, подчерта кметът
на Пловдив инж. Иван
Тотев.

„Никъде другаде в
България няма такъв
комфорт за занаятите,
както в Пловдив. Стъпка
по стъпка през всичките
тези години направихме
панаир, галерия и сега
улица „Стръмна“ е
улицата на занаятите“,
заяви Тони Симидчиева
- председател на Регио-
налната камара на
занаятчиите и предста-
вител на доайените на
пловдивските занаят-
чии.

Улица „Стръмна“ е Улицата 
на занаятите в Стария Пловдив Първият договор по

изпълнение на Нацио-
налната програма за
енергийна ефективност
на многофамилни жи-
лищни сгради за ремонт
на панелен блок в Плов-
див вече е факт. Той
беше сключен от зам.-
кмета инж. Димитър
Кацарски, и предста-
вител на фирмата из-
пълнител „Сетатех“
ЕООД. Споразумението
е за проектиране и са-
ниране на жилищен
блок на улица „Ракита“
от № 16 до № 26.

Ще бъдат подписани
още 24 договора, по
които вече са опре-
делени изпълнителите.
В момента са обявени
обществени поръчки за
още 30 обекта, които се
очаква да приключат до
края на годината.

Община Пловдив
има сключени договори
с Българска банка за
финансиране за сани-

ране на 60 блока, като
допълнително още 15
блока са прехвърлени от
МРРБ по програмата за
енергийно обновя-ване
на българските домове.

Първата фаза по реа-
лизация на програмата –
проектирането,  за-

почва веднага. В
рамките на 30 дни
проектите ще бъдат
входирани в общината и
след издаване на
разрешение за строеж
започват строително-
ремонтните дейности
по блоковете.

Санирането в Пловдив започна

Община Пловдив
беше отличена за проек-
та „Подпомагане на об-
щински училища за
внедряване на нови об-
разователни технологии
и дигитализация на
учебния процес“. Приз-
ът беше връчен на за-
местник-кмета Стефан
Стоянов по време на
официална церемония,
която се организира от
Фондация за реформа в
местното самоуправ-
ление в рамките на пър-
вото издание на Про-
грамата за добри прак-
тики в местното само-
управление в България.

„За нас в Община
Пловдив образованието
е сред основните прио-
ритети в управлението.
От началото на тази
година работим по три-
годишна програма, коя-
то въвежда пакет от
реформи, обхващащи
ця-лата система от
предучилищното до
висшето образование“,
заяви Стефан Стоянов.
Според него дигитали-
зацията на учебния про-
цес и въвеждането на
платформата на Google

за образование е важна
крачка към модерни-
зация на българското
образование и към ин-
теграция на децата към
училищната институ-

ция.
Програмата за добри

практики в местното
самоуправление се орга-
низира с подкрепата на
МРРБ и Съвета на

Европа в Страсбург. Тя е
разработена от Центъра
за експертиза на ре-
формата в местното са-
моуправление в няколко
страни и цели да

изгради мрежа за об-
мяна на опит между
общините във връзка с
въвеждане, разработ-
ване и реализация на
иновативни практики в
общинското управле-
ние.

Общо 29 практики от
19 общини са кандидат-
ствали по програмата, а
отличените бяха 6 от
тях. 

Община Пловдив
реализира редица ус-
пешни политики в
системата на местното
образование, като
въвеждането на „Монте-
сори педагогика“ в
детските градини, оси-
гури подкрепа на про-
грамата за иновативни
училища,  оказва техни-
ческа помощ на учебния
процес и на бакалавър-
ската програма за
„Софтуерно инженер-
ство“. 

Дигитализация на
учебния процес е важна
част от пакета реформи,
по които работи адми-
нистрацията и цели до
края на 2019 година да
даде възможност на
всички общински учи-
лища да се интегрират
към облачната система
на  Google за образо-
вание. Това ще позволи
на педагозите да изпол-
зват редица съвременни
инструменти в обра-
зователната система и
постепенно да се
премине към безхартие-
но обучение. Ще оси-
гури и реално интегри-
ране на родителите към
учебния процес. Въвеж-
дането на съвременни
технологии ще улесни
работата на учителите и
ще направи учебния
процес по-интересен, но
и ще помогне на уче-
ниците да усвоят набор
от умения на 21 век. 

В момента по про-
грамата за дигитали-
зация се работи в 17 от
общо 53 общински
училища. Пълната
интеграция в едно учи-
лище отнема между 2 и
4 години.

Общината с високо отличие 
за иновации в образованието
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П
ловдив е арт град
за 2016 година
според класацията

на Дарик радио „Най-
добрият град за живеене
е България“. Призът бе
връчен на заместник-
кмета Георги Титюков
от професор Димитър
Цанев, ректор на
Националната музикал-
на академия.
Категорично градът под
тепетата печели за трети
път в тази категория в
надпревара с останалите
26 областни градове. 

„Кой друг, ако не
Пловдив, както по тра-
диция, така и по презум-
ция – град одухотворен,
град неравен, град пла-

стичен, със заряд, дал
изключителни творци, с
изключителен принос в
изкуството, град с атмо-
сфера и Стар град. Град,
в който, когато човек
попадне, получава висо-
ка степен на одухотворе-
ност,“ заяви професор
Цанев и определи награ-
дата като напълно заслу-
жена.

„Това е изключително
важна за нас наградата,
още повече че в момента
тече подготовка по
Пловдив - Европейска
столица на културата
2019г.“, каза Георги
Титюков при получава-
нето на приза. 

С 48 % са се увеличи-
ли посетителите на
туристическите центро-
ве в Пловдив през
първите четири месеца
на тази година.  Най-
интензивен е ръстът за
месеците февруари и
април, през който посе-
щенията са се увеличи-
ли почти двойно – от
1241 през февруари
2016 до 2129 през същия
месец тази година, от
2329 през април 2016 са
нараснали на 4462 през
2017 г.

Най-многобройни са
посетителите от основ-
ните пазари, които
Пловдив и България
привличат –  Турция,
Гърция, Великобрита-
ния, Франция, САЩ,
Израел, Русия и Гер-

мания. Значително е
нараснал броят на  тури-
стите от Румъния,
Украйна, Холандия,
Белгия, Швеция,
Швейцария и др. евро-
пейски държави, чиито
запитвания са свързани
предимно с културните
забележителности на
града, винарските изби в
региона, събитията и
дейностите, които могат
да се извършват в града
и региона. Статистиката
сочи, че Пловдив се пре-
връща и в дестинация за
нови пазари, сред които
досега не е бил популя-
рен –  срещат се индиви-
дуални посетители
отЕгипет, Азърбайджан,
Казахстан, Дубай,
Андора, Аржентина,
Армения, Филипини и

др.
Значително е нарас-

нал и броят на посетите-
лите в Пловдив  за опо-
знаване на културните
забележителности и
събитийния календар,
както и на тези от други
градове в България –
най-често семейства,
избрали Пловдив за своя
уикенд дестинация.

Наблюдава се нe
само увеличение на
туристите, но и разнооб-
разие в търсената услу-
га. Все повече са запит-
ванията за възможно-
стите за организирана
обиколка в града или
извън него чрез наемане
на екскурзовод или осъ-
щественане на връзка с
туроператор.

Все повече туристи в  града

Арт град – кой друг, ако не Пловдив!

Делегация от 100
французи посети Плов-
див и се срещна с кмета
на града Иван Тотев и
неговите заместници
Стефан Стоянов и
Георги Маринов. Спе-
циалисти по сигурност,
магистрати, юристи,
адвокати, полицаи са на
посещение в България,
като част от програмата
им по едногодишен курс
на обучение „Сигурност
и правосъдие“.

Големият брой на
преките чуждестранни
инвестиции, Европей-
ска столица на култура-
та и подготовката за
2019 година, икономи-
ческото развитие, нис-
ките проценти на безра-
ботица, търсенето на
работници, бурното раз-
витие на IT сектора и

откриване на 6000
работни места в секто-
ра, бяха обсъждани на
срещата. Иван Тотев
отбеляза богатата исто-
рия и римското наслед-
ство на Пловдив и поли-
тиката, която админист-
рацията провежда за
тяхното опазване.

„Разкопките и архео-
логическите находки,
разнообразието на етни-
ческа култура и толе-
рантността, с която
Пловдив е известен, са
сред причините ние да
се гордеем с града, в
който живеем“, каза
кметът.

„Предизвикателстват
а пред Пловдив като

университетски град с
40 000 студенти, реали-
зацията на европейски-
те проекти, привличане-
то на вискотехнологич-
ните инвеститори и 70
000 заети в производ-
ството са причините да
водим политика, която
да развива икономиката
на града“, сподели още
кметът Иван Тотев и
посочи, че Пловдив
може да се нарече инду-
стриалната столица на
България.

„Бързото развитие на
IT индустрията води до
един добър стандарт на
живот, а това привлича
все повече млади хора“,
подчерта заместник-
кметът Стефан Стоянов.
„Производството в ре-
гиона дава 50 %  от
БВП, а бизнес услугите
са най-динамичния сек-

тор“, каза още Стоянов.
Заместник-кметът

Георги Маринов запозна
французите с  функция-
та на общинска полиция
и общинска охрана,
които се грижат за спа-
зването на реда в града.
Той да отбеляза, че
основните места в
Пловдив са под посто-
янно наблюдение, а
допълнително 15 възло-
ви кръстовища са обо-
рудвани с камери.
„Работи се и по проект
за изграждане на видео-
наблюдение на входно-
изходните артерии с цел
превенция и сигур-
ност“, уточни още той.

Ръководството на
Висшия институт по
сигурност и правосъдие
на Франция връчи на
кмета Иван Тотев поче-
тен плакет.

100 французи на урок в Пловдив

Десетки хиляди рози
разцъфтяха в раздели-
телните ивици на плов-
дивските булеварди.
Гледката е атракция за
пловдивчани и гостите
на града.

„Само през послед-
ните пет години заса-
дихме над 30 хиляди
рози, с част от тях раз-
красихме над 10 кило-
метра булеварди, така че
те вече са един от сим-
волите на Пловдив“,
коментира директорът
на ОП „Градини и пар-
кове“ Стоян Алексиев.

Навсякъде са изгра-
дени поливни системи,
което гарантира доброто

им развитие. От особено
значение са и грижите
на работниците от пред-
приятието, които свое-
временно ги окопават,
наторяват и подрязват.

Има различни цвето-
ве, но преобладават
розите с ярки багри, тъй
като са по-ефектни. По-
вечето са храстови и
цъфтят от ранна пролет
до късна есен.

140 висящи кошници
с цветя и тази година ще
красят  центъра на
Пловдив. Монтажът им
вече започна по Глав-
ната улица, популярната
като Малката главна ул.
„Райко Даскалов“, в

квартал „Капана“, Цар
Симеоновата градина,
Стария град и други зна-
кови места.

„Преобладават раз-
лични цветове каскадна
петуния и мушкато,
които сами отгледахме в
оранжериите. Подгот-
вяме и над 20 пирамиди
с цветя, с които след
Гергьовден също ще раз-
красим най-оживените
градски зони. Подме-
няме пролетните цветя с
летни видове. Всичко,
което засаждаме, е
собствено производ-
ство“, уточни  Стоян
Алексиев.

Цветен град – хиляди 
рози по булевардите



„П
л о в д и в
блестящо ще
п р е д с т а в и

България като Евро-
пейска столица на
културата – 2019“, заяви
кметът Иван Тотев при
откриването на работна
среща в Малката бази-
лика за подготовката на
града за уникалното

събитие. В нея учас-
тваха премиерът Бойко
Борисов, министри и
посланици на евро-
пейски страни. 

„Голяма красота е
Пловдив, така че през
2019 г. ще е във фокуса
на цяла Европа“, кате-
горичен беше и ми-

нистър-председателят
Бойко Борисов. Прави-
телството взе решение, с
което до края на 2018
година Пловдив ще
получи още 16 милиона
лева за изпълнението на
проектите по програ-
мата на Пловдив като
Европейска столица на
културата 2019.

Премиерът благодари
на президента на
„Америка за България“
Нанси Шилър за под-
крепата, която фонда-
цията за пореден път
оказва за развитието на
българската култура – с
8,2 млн. лв. сега в
Пловдив се възражда
Голямата базилика.

„Много неща, които
имате в Италия, ще ги
видите и тук през 2019
г., защото Пловдив е
един уникален град с
хилядолетна история“,
обърна се Борисов към
италианския посланик
Стефано Балди.

Участници в срещата
посетиха и Голямата
р а н н о х р и с т и я н с к а
базилика, където архео-
логическите проучвания
и реставраторски дей-
ности навлизат в своя
заключителен етап.
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Над 180 участници
от 31 страни от четири
континента си дадоха
среща в Пловдив за
Балканска молитвена
закуска. Те отправиха
своите послания за мир,
благоденствие и прос-
перитет на хората по
света. Участваха екс-
перти по сигурността от
България, Балканите,
Европа и САЩ.

„България и Пловдив
са модел на етническа
толерантност, те са
символ на това как
можем заедно да жи-
веем в разбирателство и
взаимоуважение“, заяви
председателят на парла-
ментарната комисия по
ред и сигурност Цветан
Цветанов  при открива-
нето на форума.

„Пловдив е специа-
лен град. Град, който е с
много дълга история.
Град, който е бил
централно място на
седем цивилизации.
Град, в който има ма-
щабно културно наплас-
тяване, но и емоцио-
нално-човешко натруп-
ване. В Пловдив  от

векове заедно живеят
хора от много етноси и
вероизповедения“, зая-

ви домакинът на
срещата Иван Тотев.
Той допълни, че мотото,

с което градът спечели
домакинството на Евро-
пейска столица на кул-
турата през 2019 година
е ЗАЕДНО. „Ние в
Пловдив сме се научили
да живеем заедно, знаем
какво е да споделяш
ценностите на другите,
знаем как да намерим
нещата, които ни
събират“, каза още кме-
тът Иван Тотев.

Гостите се запознаха
с част от забележи-
телностите на Пловдив.
Те разгледаха уникал-
ните мозайки в Малката
базилика, Археологи-
ческия и Исторически
музеи, Римския ста-
дион, първият арт
квартал „Капана”. 

Балканска молитвена закуска в град 
на толерантност и стабилност

Голяма красота е Пловдив – 
ще е във фокуса на цяла Европа

Най-голямата ком-
пания в света за ста-
тистически анализ на
футбола – Football Ra-
dar, открива свой офис в
Пловдив. Тя  основно се
занимава със задълбо-
чени футболни анализи
за първенствата по
целия свят, реализира
процеси по създаване на
нови статистически
модели и иновативни
методи за точен анализ
на футболни срещи,
разработване на соф-
туерни продукти, които
правят симулации на
играта. Фирмата разпо-
лага с екип от едни от
най-интелигентните
футболни експерти,
което осигурява конку-
рентно предимство пред
всички останали в
бранша.

„Нашата основна цел
е да направим Пловдив
по-атрактивно място за
развитие на бизнеса.
През годините постиг-
нахме много успехи,
което се измерва и с

факта, че безработицата
е на много ниски нива –
3%“. До момента ана-
лизите показват, че над
6000 са заетите работни
места в IT и аутсорсинг
индустрията, изклю-
чително от млади хора“,
коментира кметът Иван
Тотев

Пловдив е първата
локация за фирмата не
само в България, но и в
Източна Европа. До
началото на месец
август офисът на компа-
нията ще бъде отворен,
като първоначално ще
бъдат наети 10-12
човека, но тенденцията
е бройката да достигне
200. Основно те ще
набират информация.
Това трябва да са
качествени хора, които
обичат и разбират фут-
бола, които живеят и
дишат с футбола.На
година фирмата анали-
зира 30 000 футболни
мача както в реално
време, така и в пос-
ледствие.

И Football Radar 
вече е в Пловдив

Александър Държи-
ков е новият заместник-
кмет с ресор „Култура и
туризъм“ в Община
Пловдив. Той сменя
Амелия Гешева, която
стана заместник-минис-
тър на културата.

„Приемам новата
позиция като предизви-
кателство и отчитайки,

че има добри професио-
налисти, които могат да
доведат усилията ни до
основната цел – дос-
тойното представяне на
Пловдив като Евро-
пейска столица на кул-
турата през 2019
година“. 

Знам какво се очаква
от мен, знам с какво се

захващам, знам проб-
лемите и сроковете и че
всичко трябва да се
свърши, защото няма
друга алтернатива, ко-
ментира новият зам.-
кмет.

Александър Държи-
ков беше зам.-кмет по
транспорта в първия
мандат на Иван Тотев.

Александър Държиков е
новият зам.-кмет по културата
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През октомври  в
Пловдив се очаква да
пристигнат най-силни-
те женски отбори на
Балканите за участие в
турнира за купа „Плов-
див“, чийто домакин ще
бъде волейболен клуб
„Марица“. Ръковод-
ството и състезателките
се срещнаха с кмета
Иван Тотев и показаха
последните си две
отличия – шампионска-
та купа за тази година и
купата на България,
спечелени през април и

май.  
„Всяко отличие е

много важно за нас и
ние искрено се радваме,
че волейболистките
успяват да задържат
това високо ниво на
игра. Изключително
съм горд с постижения-
та ви. Хубаво е, че успя-
вате да увлечете много
млади хора в този спорт
и разнасяте славата на
Пловдив. Надявам се
тази година ще имаме
повече успехи в евро-
турнирите и да
напълним зала „Коло-

друма“ с фенове и пуб-
лика. Казвам едно голя-
мо „Благодаря“ за уси-
лията и успехите на
целия отбор“,  поздрави
шампионките кметът
Иван Тотев.

„Надявам се наесен
заедно с  Община Плов-
див да направим много
хубав турнир за купа
„Пловдив“, за който
сме поканили „Галата-
сарай“, „Бешикташ“,
„ О л и м п и а к о с “ ,
„Динамо“ Букурещ“,
заяви президентът на
клуба Илия Динков.

С
е м о ц и о н а л н о
посрещане пред
сградата на общи-

ната Пловдив привет-
ства футболната купа на
България, спечелена от
Ботев след 36 години.
Последното отличие за
клуба е от 1981 година. 

Жълто-черно море
изпълни пространство-
то пред кметството.
Хиляди дойдоха да
поздравят победители-
те. Заедно с футболи-
стите кметът Иван

Тотев и областният уп-
равител Здравко Ди-
митров показаха купа-
та от балкона под мощ-
ните възгласи на запа-
лянковците.

Кметът и област-
ният управител поз-
дравиха ръководство-
то, треньорите и футбо-
листите с големия успех
и им пожелаха достой-
но представяне в мачо-
вете турнира за Лига
Европа.

Най-силните във волейбола на
Балканите идват на турнир в Пловдив

За поредна година
община Пловдив удо-
стои със статуетка, гра-
мота и парична награда
творци и колективи за
ярки постижения в кул-
турния живот на града
през 2016 година. На
церемония в Градския
дом на културата „Борис
Христов“  бяха връчени
традиционните награди
„Пловдив“. 

Победителите:
„ Х у д о ж е с т в е н а

литература“ – Алек-
сандър Секулов за книга-

та „Море на живите“
„Художествен пре-

вод“ – Анета Тошева за
превода на френския
роман „Напълно побър-
кан“ от Жил Льогар-
диние

„Журналистика“ –
Руслан Йорданов за
информационната плат-
форма Plovdiv Time

„Архитектура“ -
„АРКОНТ-А“ООД  с
водещи проектанти:
Стефан Стефанов и
Радка Стефанова за

„Търговски дом и археоло-
гия“ по плана на Цен-
трална градска част

„Аудио визуални изку-
ства, фотография и опе-
раторско майсторство“
– Виолин Иванов
Палейков и Нончо Иванов
Нончев за документални-
те филми: „OPERA
OPEN”, “БЪЛГАРСКА
ТРИЛОГИЯ“ и „ТЕАТЪР
– БЕЗКРАЯ“

„Музика“ - Евгения
Ралчева за ролята
Сестра Анджелика в опе-
рата „Сестра Анджел-
ика“ от Пучини, премиер-
на продукция на Държав-
на опера – Пловдив

„ И з о б р а з и т ел н о
изкуство“ - Димитър
Воденичаров и Васил
Маргаритов  за Съв-
местна изложба акварел
и скулптура

„Произведение на
изкуството, предна-
значено за деца“ - Хор на
пловдивските момчета
„Стефка  Благоева“ за
Празничният концерт  за
40-годишнина на хора

„Театър“ - Държавен
куклен театър- Пловдив
за спектакъла „Дама
пика“

„Културно наслед-
ство и съхраняване на
паметта“ - Елена Кри-
вошиева за довършител-
ните реставраторски
дейности по къща
„Клианти“

Награда „Пловдив“ 
за най-добрите

Купа след 36 години! 
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И
зграждането на
бетонови тротоа-
ри в „Тракия“ про-

дължава, съобщи кметът
на района Костадин
Димитров. 

След среща с жите-
лите на блок 71 и уточ-
няване на техните иска-
ния започна облагородя-
ването на предблоково-
то пространство. 

Изградени са тротоа-
рите пред входове А и Б. 

"Опитваме се да сме
полезни в максимална
степен като питаме
хората точно как искат
да изглеждат простран-
ствата пред техните
жилища. Благодаря на
съседите, че се обедини-
ха в желанията и успях-
ме с една среща да набе-
лежим повечето дребни
проблеми. Ще положим
усилия да решим колко-
то се може повече
нередности", каза още
Костадин Димитров.

Обновена е  свето-

фарната уредба до кмет-
ството в район „Тракия“
– на кръстовището
между бул. „Освобож-

дение“ и ул. „Пеньо
Пенев“.

„Новите LED моду-
ли, с които заменяме

старите лампови секции
на светофарите, не само
спестяват електроенер-
гия, но и подобряват

видимостта, така че да
осигурим по-голяма без-
опасност на движение-

то“, коментира дирек-
торът на ОП “ОКТ”
инж. Борислав Кръстев.

В „Тракия“ –
хората казват,

кметът
изпълнява 

Около 200 спорти-
сти от осем пловдивски
клуба се включиха в
обща тренировка в
парк „Лаута”. Инициа-
тивата, осъществена
със съдействието на
кмета на район „Тра-
кия” Костадин Димит-
ров и неговия екип, бе
посветена на Деня на
българския спорт.

На главната алея в
„Лаута” бяха проведени
функционални трени-
ровки на открито, тре-
нировки по волейбол,
аеробика, карате шин-
киокушин, таекуондо,
йога, стрелба с лък,
канго джъмп.

Паркът бе и едно от
местата, където се про-
веде първият фестивал
"Да караме заедно
ролери в Пловдив”, в
който се включиха и
участници от различни
възрастови групи от
София, Стара Загора,
Бургас, Ямбол, Пазард-
жик и др.

Район „Западен“
отбеляза майските праз-
ници с грандиозен кон-
церт в парка „Ружа“.
Събитието се провежда
за четвърта поредна
година и е под патронажа
на кмета на района
Димитър Колев. В кон-
церта взеха участие всич-
ки творчески колективи
от яслите, детските гра-
дини, училищата, чита-
лищата и пенсионерски-
те клубове в „Западен“.

„Този концерт през
годините се превърна в
един своеобразен праз-

ник на района. Благодаря
ви, че за поредна година
сме заедно“, обърна се
към присъстващите
Димитър Колев. Той
награди с грамоти 25
учители, които са се
отличили през годината в
„Западен“.

В продължение на
повече от три часа зрите-
лите имаха възможност
да се насладят на уникал-
ни изпълнения на малки
и големи. Концертът
завърши с дълго хоро,
което се изви в парка
„Ружа" под звуците на
гайди.

Дълго хоро в „Ружа“
за майските празници200 на тренировка в Лаута

Много красиви емо-
ции донесе празникът
„Растем заедно“, който
събра в ДГ „Наталия“
деца от още пет детски
градини в „Източен“,
родители и гости. 

Районният кмет Ни-
колай Чунчуков сподели
задоволството си от
успешната реализация
на проекта „Растем
заедно“ - BG05M2O-
P001-3.001-0015  в
областта на предучили-
щното образование по
Оперативната програма
„Наука и образование
за интелигентен рас-
теж” по процедура
„Подкрепа за предучи-
лищното възпитание и
подготовка на деца в
неравностойно поло-
жение“. 

„За нас е важно
децата от квартала от
малки да усвояват бъл-
гарския език, да се до-
косват до изкуството,
защото това ще им

даде по-добри възмож-
ности за образование и
интегриране“, комен-
тира Чунчуков след
като поздрави малчуга-
ните за чудесната дра-

матизация и прекрас-
ните стихове и песни,
които изпълниха пред
многобройната пуб-
лика.

Район „Източен“

получи 467 173 лeва за
дейността в 6 детски
градини – „Лилия“,
„Наталия“,  „Родина“,
„Биляна“,  „Ружа“ и
„Щастливо детство“. 

Шест детски градини 
в „Източен“ празнуваха заедно 

Изявени  учители и директори от детските градини и училищата в район
„Източен“ бяха отличени от районния aкмет Николай Чунчуков на 

специална церемония в Дома на културата „Борис Христов“.
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Д
етска градина
„Ралица“ в Кома-
тево ще приеме

100 деца за новата
учебна година. „Строи-
телството на сградата е в
напреднал етап“, съоб-
щи  кметът на район
„Южен“ Борислав
Инчев. Там ще бъдат
преместени и децата,
които в момента се
намират в бараките
„Пионер“, останали още
от соца. Старите пос-
тройки ще бъдат пре-
махнати.

Следващият етап,
който община Пловдив
ще финансира през 2018
г. , е изграждането на
модерни площадки за
игра и спорт в двора.

Градината е с най-
големия двор за игра в
Пловдив – 12 дка,
поясни Инчев.

Нов паркинг на
кръстовището на ул.
„Родопи“ и ул. „Антон
Тайнер“ – до училище
„Паисий Хилендарски“
откриха кметът на
Пловдив Иван Тотев и
кметът на „Централен“
Георги Стаменов. Съо-
ръжението събира 54
автомобили - 4 от тях за
инвалиди. Има и 4 и
места за паркиране на
мотори.

Паркингът е изгра-
ден на мястото на 20
гаражни клетки, които
бяха разположени хао-

тично и сред кал. Нап-
равено е отводняване,
поставена е основа от
трошен камък и след
това теренът е асфал-
тиран.

„Сменени са плоч-
ките на тротоарите,
изградено е ново LED
осветление. Озеленя-
ването е запазено и
обогатено“, поясни
Георги Стаменов.

„Това е безплатен
общински паркинг, ако
има желаещи за наема-
не на място, гражданите
могат да подават мол-
би“, допълни район-
ният кмет.

Градината в Коматево приема
100 деца през септември

Иван Тотев и Борислав Инчев инспектират строежа на детска граздина „Ралица“ 

Първа копка на нова
детска площадка до
блок 1122, срещу
б е н з и н о с т а н ц и я
„Хаджията Груев“ нап-
рави кметът на „Южен“
Борислав Инчев. Тя е с
площ над 200 кв м. и  за
деца от 3 до 12 годишна
възраст. На мястото на
сега съществуващите
съоръжения за игра ще
бъдат поставени 4 нови
съвременни и напълно
безопасни детски ат-
ракциони. Наоколо  ще
бъдат монтирани 10
пейки. Предвижда се
изграждането на бесед-
ка, нови тротоари, пъ-
теки и озеленяване.

Съоръжението ще
бъде готово до края на
юни.“ Това е първата
площадка, която пра-
вим в квартала. Райо-
нът е населен с млади
семейства и има нужда
от още поне една пло-
щадка. До края на годи-
ната се предвижда да
бъдат изградени поне

още 3 детски площад-
ки: в парк „Белите
брези“, на ул. „Стефан
Стамболов“ и в квартал
„Коматево“, каза
Борислав Инчев.

В „Южен“ продъл-
жава изграждането на
повдигнати пешеходни
пътеки.

След като миналата
година по бул. „Никола
Вапцаров" бяха повдиг-
нати пешеходните пъ-
теки до МБАЛ „Свети
Пантелеймон" и край
кметството на район
„Южен", готови са и
още  две такива пътеки
- до баня „Русалка" и на
кръстовището с ул.
„Стефан Стамболов".
Повдигната пешеходна
пътека се предвижда и
до завод „Напредък".

Беше пусната за
движение и обновената
улица "Борис Шива-
чев". Поставени са но-
ви отводнителни шах-
ти, тротоари и плочки,
осветление и асфалт.

Нова детска
площадка в „Южен“

Инчев на мястото на новата детска площадка

Приключи ремонтът
на 3 улици в кв. "Тодор
Каблешков".Улиците
"Деница" и "Гороцвет"
бяха в доста компро-
метирано състояние и за
радост на пловдивчани
вече са преасфалтирани

в участъка от ул.
"Дилянка" до ул."Под-
румче". Преасфалтирана
е и ул."Дилянка" от
бул."Васил Априлов" до
ул."Звънче".

Запълнени са и дуп-
ките по"Лайка", "Под-

румче", "Звънче" и
"Жълтуга", също в
кв."Тодор Каблешков".

"Ремонтните дейнос-
ти в квартала продъл-
жават“, коментира
районният кмет Ральо
Ралев. Предстои пре-

асфалтиране и на
ул."Гърличе". Ралев от-
кри обновената ул.
”Богдан”, която вече е
отворена към ул.”Кар-
ловска”, тъй като до мо-
мента беше тупик. Об-
новени са и тротоарите.

Още три улици в „Северен“ готови

Голям паркинг 
в центъра на града

Кметът на „Северен“ инж. Ральо Ралев зарадва пенсионери от района 
като им дари билети за опера бутик „Обич за Гена“. „Подкрепата за възрастните хора е важна част 

от концепцията ни за социално ангажирана политика“, коментира Ралев.

Концерт на децата от подготвителните групи на осемте детски заведения в „Северен“ 
се проведе в зала „Строител“ по повод   11 май - денят на Св. Св.  Кирил и Методии.  

Над 300 деца и техните родители и учители препълниха залата.
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А
танас Запрянов е
сред най-сериоз-
ните имена в

българската лека атлети-
ка. Считан е за един от
най-добрите състезатели
в историята на дългия
скок у нас. През 1984
година той поставя
феноменалния за онова
време рекорд, преодоля-
вайки 8,31 метра.
Постижение, което стои
непокътнато цели 11
години. Според специа-
листите Атанас е щял да
вземе медал на олим-
пиадата в Лос Анджелис
същата година, но игри-
те бяха бойкотирани от
тогавашните социали-
стически страни. Кла-
сира се втори на големия
международен турнир в
Берлин, който се явява
алтернатива на игрите в
Лос Анджелис.

Професионализма си
Запрянов запазва и в
треньорската професия,
която захваща през 1988
година.Безкомпромисен
е в работата си, като не
се церемони, когато
възникнат проблеми.
Той е една от причините
"Локомотив" да се пре-
върне в най-големия
център на скоковете у
нас.

"Заслугата не е само
моя. В "Локомотив" ви-
наги е имало добри ска-
чачи. И това се дължи на
Васил Николов, който
беше мой треньор.Аз с
колегите си само надгра-
дихме традицията", ко-
ментира Запрянов.

През годините екипа
на "Локомотив" обличат
известни имена. Без-
спорната N1 засега оста-
ва Христина Калчева,
която през 1999 година
става световна шам-
пионка в скока на ви-
сочина в зала на първен-
ството в японския град
Маебаши. Любопитна
подробност е, че една от
звездите - Николай Ата-
насов-Джоко, изравнява
рекорда от 8,31 на трен-
ьора си Запрянов. Сред
отличниците е Стойко
Цонов, който в тройния

скок записва 17,02,
както и дългите скачачи
- Атанас Русенов (8,06)
и Ивайло Русинов
(7,95). Сега за "Локо-
мотив" в тройния скок
участват националите
Златозар Атанасов,син
на Атанасов,  и Румен
Димитров.

"В тези момчета има
бъдеще, но трябва да
работят страшно много.
Тройният скок е жестока
дисциплина и без 100-
процентово раздаване
по време на тренировки
и състезания няма да
имат сериозни успехи.
Сега  с резултат под
17,50 трудно се върви
нагоре.

Кога се е чувствал
най-щастлив като трень-
ор? Доста се замисля
преди да отговори.
"Винаги, когато някой от
състезателите на "Локо-
мотив" постигне серио-
зен успех, аз се радвам
много. Но не мога да
подмина световната тит-
ла на Христина. Когато
разбрах, че е спечелила
златния медал (Запрянов
не пътува за Япония),
дълго време не можех да
се успокоя. С Габриела
също съм имал щастли-
ви мигове. Когато стана
европейска шампионка
за младежи до 21години
в Тампере 2013, на евро-
пейското в зала в Прага

2015, където спечели
сребро, когато стана
спортист N1 на Бъл-
гария за 2015 година".

Но беше категоричен,
че няма да коментира
скандала с допинга
миналата година, когато
Габриела беше неосно-
вателно обвинена в
нарушение на правила-
та. Въпреки, че обвине-
нията паднаха преди
олимпийските игри в
Рио, Габи рухна психи-
чески и не успя да пока-
же възможностите си.

"Това е забранена
зона за коментар. Гледа-
ме напред. Ако се обръ-
щаме назад при всеки
проблем, ще страдаме
отново, а това ще пречи
на бъдещето. Сега се
готвим за световното
първенство в Лондон,
имаме европейска от-
борна купа, турнири от
Диамантената лига. Това
е важното", категоричен
е Атанас Запрянов.

Специалистът е
щастлив, че желаещите
да тренират лека атлети-
ка се увеличават всяка
година. В момента на
"Лаута" тренират над 80
състезатели в различни-
те възрастови групи. С
тях се занимават двама
опитни треньори. Но
истинска тръпка изпитва
от основния ремонт,
който върви в лекоатле-

тическото хале.
"Този ремонт ще

направи халето като
ново. Сменяме голяма
част от покрива, поставя
се 10-сантиметрова изо-
лация, подменяме догра-
мата. Замисляме да
направим малко барче,
където родителите да
изчакват децата си след
тренировка. Лично ми-
нистърът на спорта -
Красен Кралев осигури
парите за тази част от
ремонта, а от общината
обещаха да се включат",
не скрива задоволството
си специалистът.

Атанас Запрянов е
изключително доволен
от решението на общи-
ната да се направи осно-
вен ремонт на стадион
"Пловдив". И припомня,
че тук са се провеждали
сериозни състезания.
Така например през
2004 година на турнира
за купата на Европа
Ивет Лалова е пробягала
100 метра за 10,77
секунди - резултат, с
който намери място в
световната лекоатлети-
ческа история.

„Решението за ре-
монта показва, че кме-
тът Иван Тотев и екипът
му твърдо са застанали
зад спорта в Пловдив“,
категоричен е Атанас
Запрянов.
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Дали е възможно на
площад "Централен" да
са провеждат междуна-
родни турнири в скокове-
те. Случвало се е в
Италия.  "Аз лично ще се
ангажирам с организа-
цията на един такъв тур-
нир. Могат да се съче-
таят тройният и дългият
скок. Заради Габи в
Пловдив ще дойдат звез-
ди в тройния скок. Лично
мога да поканя сръбки-
нята Ивана Шпанович,
която в момента е една от
светилата в дългия скок.
Може да се съчетае с
"Пловдив европейска
столица на културата
2019". Разбира се, ще
трябва да се намерят

пари. Но при всички слу-
чаи едно такова спортно
събитие ще бъде много

важно за Пловдив“,
коментира Атанас Зап-
рянов.

На централния площад  - големи 
турнири в скоковете за „Пловдив 2019“

Хубаво е, че Иван Тотев и общината
твърдо застават зад спорта в Пловдив

Атанас Запрянов:

Весела драма е имало
по време на европейското
за младежи до 21 години
през 2013 година във
финландския град
Тампере. Това разкри
дискретно  Габриела
Петрова. "По време на
скоковете нещо не върве-
ше както трябва, въпреки
че нямах никакви пробле-
ми да стана шампионка.
Но до 6-ия опит бях 4-а.
Тогава тренерът се хва-
нал на бас с един от
шефовете във федерация-
та, че ако не стана първа
щял да се хвърли от една
висока кула, която се
намираше до стадиона.
След състезанието малко
ми се сърдеше, но бързо
му мина. Той не е злобен
човек, но когато се влача

и не тренирам както тряб-
ва, не ми прощава. И е
прав, защото без дисцип-

лина нищо хубаво няма
да се получи", смее се
Габриела Петрова.

Ще се хвърля от кулата, 
ако Габи не стане шампионка

С Габриела Петрова като спортист №1

След победата в Тампере


