
Здравейте!
Взехме решение да под-

готвим голяма програма по проекти-
ране през тази година, за да може да
работим по нея през следващите. За
изработването й Общинският съвет
одобри 700 000 лева. Когато бъде гласуван
Бюджет 2018, ще бъдем готови да започнем
работа по програмата и да видим как
Пловдив търпи поредната си промяна.

Икономиката на региона продължава да
расте и да привлича все повече внимание.
„Индустрия 4.0“ е основната тема на меж-
дународния бизнес форум в града в края на
месец септември. Пловдив отново ще бъде
във фокуса като индустриалното сърце на
страната ни и все по-добрите условия за раз-
витие. 

Градът ни подготвя и специална културна
програма за българското председателство на
Съвета на Европейския съюз през 2018 г. 

Продължава и работата по културната
инфраструктура в града.  Идеята на Община
Пловдив е да закупи мобилна зала, в която да
се провеждат събития – концерти, театри и
спектакли, в различните квартали на града.
Съоръжението ще помогне за децентрализа-
цията на културното съдържание на
Пловдив – Европейска столица на културата
2019.

инж. Иван Тотев
кмет на Пловдив
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700 000 лева
за проекти – 
градът търпи

поредна
промяна
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М
ащабен проект за
подобряване на
градската среда в

Пловдив ще се реализира в
следващите две години.
Общината  подписа Дого-
вор за безвъзмездна
финансова помощ по про-
ект „Подобряване на град-
ската среда в община
Пловдив“ по Оперативна
програма „Региони в рас-
теж“.  Общата сума на про-
екта е   24 160 690.49 лева, 

Близо 18 млн. лв. ще
бъдат инвестирани за
реконструкция, рехабили-
тация и благоустрояване на
междублокови простран-
ства, улици, булеварди и
площади на територията
на Първа градска част,
заключена между бул. "Кн.
Мария Луиза", бул.
"Източен", бул. "6-ти сеп-
тември" и бул. "Цар Борис
III Обединител". 

Благоустрояване и
социализация на южния
бряг на река Марица, до
Панаирния мост е един от
двата обекта, включени в
първата обособена пози-
ция на стойност 7 192 474
лв.  С проекта се търсят
разнообразни варианти за
нейното превръщане в

притегателна крайречна
зелена зона, предназначена
за посетители от различни
възрасти и обществени
категории. Предвидена е и
цялостна рехабилитация
на бул. "Марица-юг" с
изграждане на енергоспе-
стяващо улично осветле-
ние.  Вторият обект включ-
ва рехабилитация и рекон-
струкция на тротоари по
бул. "Кн. Мария Луиза" –

от кръстовището с ул.
"Петко Д. Петков" до бул.
"Източен", озеленяване и
благоустрояване на приле-
жащи зелени площи, и гра-
динката на площад "Света
Петка".

Обновяването на зоната
около Понеделинк пазар е
на стойност 5 526 302
лв.Реконструкцията на
улици зад Водната палата
е 5 202 138 лв.. Предвижда

се рехабилитация на тро-
тоари, въвеждане на енер-
госпестяващо улично
осветление и озеленяване
по бул. "6-ти септември" в
участъка от бул. "Цар
Борис III Обединител" до
бул. "Източен", площад
Житен пазар, междублоко-
ви пространства, детски
площадки, както и цялост-
но обновяване на  няколко
улици.

С 24 милиона лева Пловдив
подобрява градската среда

Около 20 хиляди почитатели 

на рока се събраха в Пловдив 

за първото издание на 

Hills Of Rock. Фестивалът 

е част от програмата 

на Пловдив – Европейска 

столица на културата 2019. През

двата дни на трите сцени в района

на Гребния канал се представиха 

32 групи.

Още на стр. 5
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Н
аграда „Учители
за пример” е за-
ложена като сти-

мул за привличане и за-
държане на кадри. Идея-
та е да се отличават ус-
пешни педагози с ви-
соки постижения. За
целта ще бъде създадена
общинска комисия от
образователни специа-
листи, родители, учени-
ци, хора от бизнеса,
които да разработят
критерии. Целта на
ежегодното отличие е
повишаване авторитета
на учителската профе-
сия. То е част от стра-
тегията за развитие на
образованието на Плов-
див, която вече е приета
от Общинския съвет.
Документът дава посока
на развитие на сис-
темата за следващите
пет години. Подготов-
ката на стратегията, въз-
ложена на фондация
„Заедно в час”, е кос-
твала 6-месечна работа
и активно участие на
представители на пред-
училищното и училищ-
ното образование, както
и академичните среди.
Основната задача е
развиване на уменията
на 21 век.

Приоритетните обла-
сти са 5 – осигуряване
на условия за повиша-
ване качеството на об-
разование и подкрепа на
децата, учениците и сту-
дентите на Пловдив,
поддържане и развиване
на материалната база на
училищата и детските

градини, подкрепа за
изграждането на клю-
чови педагогически кад-
ри, кариерно ориен-
тиране, координация
между институциите.

Сред основните дей-
ности е разширяване
прилагането на Монте-
сори педагогиката в
детските градини и

училища и осигуряване
на устойчивост. Заложе-
но е също разширяване
на проекта „Иновативни
училища” и „Дигита-
лизация на учебния
процес и Е-училище”.

Предвижда се
общината да съфинан-
сира международен фо-
рум, който да представя

добри практики на мест-
ните мрежи директори и
учители. Той ще бъде
насочен не само към
специализирана ауди-
тория, а и към родите-
лите и бизнеса.

Ще бъде създаден
фонд за финансиране на
участия в национални и
международни състеза-

ния на ученици и сту-
денти с високи пос-
тижения в науката, из-
куството и културата.
Има идея Пловдив да
домакинства форум за
талантливи млади хора.

Стратегията пред-
вижда организиране на
награди, в сътрудни-
чество с регионалния

бизнес, за отлични дип-
ломни работи, които
имат силна практическа
насоченост и са разра-
ботени съвместно с
индустрията. Заложена е
и награда за отличаване
на предприятия, които
са привлекли на работа
най-много студенти,
директно след завър-
шването им, без стаж по
специалността.

Организиране на
съвместни инициативи с
обществените съвети и
постепенното преобра-
зуване на държавните
професионални гимна-
зии в общински чертае
още стратегията.

Документът анали-
зира социално-икономи-
ческите и демограф-
ските тенденции през
2010-2016 година, по-
сочва силните и слаби
страни на образовател-
ната система в региона и
набелязва приоритетите.

Практици от индус-
трията да влязат като
лектори в професионал-
ните паралелки, създа-
ване на програма за
ранно запознаване на
учениците с типовете
професии, необходи-
мите професионални
умения и естество на
работа чрез посещение в
компании на терито-
рията на Пловдив и
близките икономически
зони. Заложена е и
менторска програма за
ученици с представи-
тели от различни
сектори.

юли 2017 г.

Награда „Учител за пример” в
общинската стратегия за образование

В нови 10 групи ще
бъде въведено обучение
по метода на Монте-
сори наесен. От нача-
лото на учебната
2017/2018 година Об-
щина Пловдив ще
разшири иновативния
проект в шестте пилот-
ни детски градини, а
общият брой на вклю-
чените в него деца ще
достигне 500.

За целта ще бъдат
обучени още 10 учители
в четвъртия курс „Мон-
тесори“, който вече
стартира. За първи път
се включват и препо-
даватели от други гра-
дове. В рамките на
няколко месеца те ще
придобият знания и
умения, за да приложат
най-популярния педаго-
гически метод за пред-
училищно образование.

Обучението на
учителите се провежда
от специалисти на Нов
български университет
по специално раз-
работена за целите на
проекта програма. Това
стана възможно след
сключване на мемо-
рандум за сътрудни-
чество между висшето
училище и Община

Пловдив. Така градът на
тепетата става център за
обучение по Монтесори
за педагози от цялата
страна.

Първите успешно
завършили обучението
по „Монтесори“ учите-
ли от началото на тази
календарна година за-
почнаха ежедневна ра-
бота с 250 деца. Към
момента по програмата
са обхванати 90
педагози от ДГ „Май-
чина грижа“, ДГ „Ми-
рослава“, ОДЗ „Бурати-

но”, ДГ „Велимира“, ДГ
„Мир“ и ДГ „Марица“.

„Програмата за
въвеждане на Монтесо-
ри педагогика в дет-
ските градини е важна
част от стратегия за ре-
форма на образовател-
ната система в Пловдив.
Уменията на 21-и век и
модернизирането на
учебния процес са ос-
новните ни приори-
тети“, посочи замес-
тник-кметът по образо-
вание и иновации
Стефан Стоянов. 

Въвеждат Монтесори 
в нови 10 групи наесен

Ученици от Окаяма
опитаха пълнени чуш-
ки, нашенско кисело
мляко, кюфтета и,
разбира се, шопска са-
лата за „добре дошли” в
Пловдив. Традиционна
българска трепеза очак-
ваше всяко от децата,
дошло на културен об-
мен при гимназисти от
ЕГ „Иван Вазов” и ЕГ
„Пловдив.

Пловдив и япон-
ският Окаяма са
побратимени градове
повече от 40 години. В
резултат на  активните
връзки между двете
страни, група от 10 уче-
ници бе на гости на свои
връстници от града на
тепетата. В рамките на
една седмица децата
споделиха ежедневието
на семейства на учени-
ци от двете езикови
гимназии. Домакините
запознаха японските
деца, които са на въз-
раст от 12 до 15 години,
с историята и култур-
ните забележителности
на града под тепетата.

„През 2013 ни
гостуваха представи-
тели на община Окаяма,
на следващата година
кметът Иван Тотев
посети префектурата, а

сега посрещаме и
децата”, обясни зам.-
кметът по образование
Стефан Стоянов, който
приветства японските
гости и техните ръко-
водители в общината.

Програмата им
включваше обиколка на
основни археологичес-
ки и културни обекти,
посещение на Младеж-

кия център, където
учениците от Пловдив и
Окаяма участваха в съв-
местни образователни
инициативи. 

Специален акцент в
развлекателната им
програма бе разходка с
драконовите лодки на
Гребния канал. Децата
бяха на екскурзия и до
Бачковския манастир.

Ученици от Окаяма 
на културен обмен в Пловдив

Международен форум за добри практики, 
приз за иновативни дипломни работи и отличия за фирми,

наемащи студенти след завършване, 
предвижда документът
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П
о предложение на
кмета Иван Тотев
О б щ и н с к и я т

съвет гласува 700 000
лева от бюджета на
Пловдив за проектиране
на ключови инфраструк-
турни обекти в града.

Очакванията са про-
ектите да са готови до
края на годината, а реал-
ното изпълнение на
ремонтите да започне
през следващата година.

Това са „Рогошко
шосе“ до отсечката на
„Дунапак“ и обръщало-
то на автобус № 27. Ще
бъде изградена велоа-
лея, продължение на
тази на моста на Адата
до гробищата. Стартира
и нова процедура за
изграждане на изцяло
нова велоалейна мрежа,
с която Аграрният уни-
верситет ще се свърже
със Сточна гара през
булевардите „Найчо
Цанов“ и „Христо Бо-

тев“, както и между
Сточна гара и Чифте
баня през Тунела.

„Ще проектираме и
изграждане на про-

дължението на булевард
„Македония“ до буле-
вард „Александър Стам-
болийски“, улица „Даме
Груев“, както и връзката

между „Кукленско
шосе“ и улица „Цар
Симеон“ (новият над-
лез, който ще свързва
районите „Южен“ и

„Тракия“), обясни
кметът Иван Тотев.
Улица „Полет“ също ще
бъде проектирана за
ремонт. Тя е обход на

„Карловско шосе“ към
„Брезовско шосе“, през
която да преминават
тежкотоварните автомо-
били.

Първата пешеходна
пътека от бели бетонни
ивици бе направена
върху паважната част на
ул. „Богомил“ до учили-
ще „Васил Левски“.

„Проектът е на екс-
пертите от ОП „Органи-
зация и контрол на
транспорта“ и е про-
дължение на усилията
ни да осигурим безопас-
но движение за всички,
и особено децата, в рам-
ките на целия град“,
коментира директорът
на общинското пред-
приятие инж. Борислав

Кръстев.
Новата пешеходна

пътека е на особено нев-
ралгично място, тъй
като освен интензивния
автомобилен трафик,
точно срещу училището
има павилион за закус-
ки. Поставени са съот-
ветните вертикални
пътни знаци, а очаква-
нията от новата марки-
ровка  са да осигури по-
добра видимост и да е
по-трайна. Ако се
постигне търсеният
ефект, такива пътеки ще
бъдат изградени и в

други райони на
Пловдив с павирани
улици.

Инж. Борислав Кръс-
тев увери, че до 15 сеп-
тември ще бъдат обно-
вени всички пешеходни
пътеки край детските и
учебните заведения. Той
напомни на шофьорите
да спазват правилата за
движение, защото всяко
спиране или паркиране
до пътеките за пешеход-
ци затруднява види-
мостта и създава риско-
ве за безопасността.  

Нов тип пешеходни 

пътеки по паважните улици

700 000 лева за проекти – 
градът търпи поредна промяна

Икономиката на
Пловдив продължава да
расте и привлича все
повече внимание.
„Индустрия 4.0” е ос-
новната тема на
международния форум
в града в края на
септември,

На 28 и 29 септември
2017г. в Пловдив ще се

проведе годишният
бизнес форум Събитие-
то „Industry 4.0: Как да
влезем в скоростната
лента към следващата
индустриална револю-
ция” се организира от
Община Пловдив, вес-
тник „Капитал“ и „Тра-
кия Тех“ и се очаква да
привлече над 400 учас-

тника от цялата страна и
региона.

Форумът ще се фо-
кусира върху ефектите
на дигиталната тран-
сформация и възмож-
ностите, които техно-
логиите отварят пред
бизнеса и големите
индустриални про-
изводства.

Лектори на конфе-
ренцията ще бъдат
представители на ЕК,
правителството, местна-
та власт,  международни
консултанти, а също и
визионери от инова-
тивни компании, които
създават бъдещите биз-
нес модели.

Икономиката расте и привлича внимание

„ Д н е ш н и я т
Меморандум е първият,
който подписваме с
държава от Европейс-
кия съюз“, заяви г-н
Гунуу До - комисар и
специален пълномощ-
ник на свободната
южнокорейската зона
DGFEZ /Daegu Gyeong-
buk Free Economic Zone/
от побратимения на
Пловдив град Тегу.

Той подчерта този
факт преди да положи
параф за партньорство с
„Клъстер Тракия иконо-
мическа зона“ заедно с
инж. Пламен Панчев,
председател на сдруже-
нието и основател на
„Тракия икономическа
зона“ /ТИЗ/. „Ние
имаме силно развити
автомобило строене,
машиностроене и текс-
тилна промишленост –
убедени сме, че именно
в тези сфери можем да
си партнираме с ТИЗ“,
допълни още г-н До. 

„След като 15 години
развиваме културни
връзки между двата
побратимени града -
2.5-милионния Тегу и
Пловдив, е нормално да
започнем и икономиче-
ско сътрудничество с
подписването на Мемо-
рандума между двете
зони“, изтъкна замест-
ник-кметът „Общинска
икономика, здравеопа-

зване, екология и управ-
ление на отпадъците”
Розалин Петков, който
бе домакин на срещата.

„Горди сме, че
корейският ни партньор
е забелязал ТИЗ като
най-доброто място за
развиване на бизнес в
Източна Европа и се
надяваме в скоро време
да имаме реални инве-
ститори от Южна Ко-
рея. Чрез подписания
договор ще си сътруд-
ничим при създаването
и развитието на високо-
технологични паркове в
Корея и в България“,
каза инж. Панчев.

Според председателя

на Общинския съвет на
град Тегу г-н Илхун
Парк подписаният Ме-
морандум ще сближи
още повече двата града.
За това ще допринесе и
очакваното посещение
на кмета на южнокорей-
ския град в Пловдив
през есента.

8-членната южноко-
рейска делегация, сред
която имаше и замест-
ник-кметове, след сре-
щата и подписването на
Меморандума в заседа-
телната зала на Община
Пловдив, разгледаха
част от заводите в
„Тракия икономическа
зона“.  

Южнокорейската зона в Тегу и Тракия
икономическа зона подписаха меморандум

Рогошко шосе и ул.“ Даме Груев“ ще претърпят пълна промяна.



П
ловдив ще се
включи в кул-
т у р н а т а

програма за предсе-
дателството ни на
Европейския съвет на
ЕС с две мащабни из-
ложби. Етнографският
музей ще представи на
гостите експозицията
„От Виена и Констан-
тинопол. Етнография
на града“, която разказ-
ва за обичаите, тради-
циите, бита, културата,
облеклото, занаятите
на Пловдив. Градска
художествена готви
амбициозния проект
„Златю Бояджиев -
живописец на тради-
ционния български
бит". Изложбата ще
пътува във Виена
специално за председа-
телството и ще пред-
стави един от най-
самобитните пловдив-
ски художници на
европейска сцена.

И двете събития ще
минат под шапката на
Министерството на
културата, тъй като са
одобрени за частично
финансиране по про-
грамата „Нови изложби
и прояви, които да се
осъществят от или
съвместно с музеи и
художествени галерии
в периода януари-юни
2018 г".

Специална културна
програма ще бъде под-
готвена и в Пловдив по
време на председател-
ството на Европейския

съюз в България до-
година. Зам.-кметът
Александър Държиков
оглавява работната
група, която трябва да
предложи поредица от
арт събития, срещи и
разходки из града на
министрите на ЕС по
време на тяхното посе-
щение в Пловдив. 

„Вече имаме заявки
за културната програма
на гостите през 2018 г.
Тя включва посещения
в Стария град и в
квартал „Капана“, каза
кметът Иван Тотев.
Една от идеите е в
Пловдив да се проведе
археологически кон-
грес, тъй като 2018-а е
година на археоло-
гията, а градът има
какво да покаже в това
отношение и да
дискутира. 

Пловдив също кан-
дидатства за изнесени
заседания на Съвета на
ЕС.  Градът ни има
всички дадености за
проявите на високо
ниво. Освен уникал-
ните паметници на
културата, разполага и
с голяма хотелска база
за настаняване на
гостите. Администра-
цията има опит за
посрещане на делега-
ции. Последният при-
мер е посещението на
11-имата президенти в
Стария град миналата
година.

КУЛТУРАТА НА ПЛОВДИВ 4юли 2017 г.

Кукленият театър на
Пловдив ще се пре-
върне в Дворец на де-
цата след мащабен ре-
монт на стойност около
1 млн. лева. Това пре-
движда проектът за
реконструкция на сгра-
дата на ул. "Христо Г.
Данов". Става дума за
неизползвани про-
странства с площ от над
900 квадратни метра,
които ще се превърнат в
голям детски център
със замъци за прин-
цеси, рицари и пирати.
Там малчуганите ще
могат да се забавляват
целогодишно, а техни
домакини ще бъдат
актьорите от трупата.
Те ще организират
празници и игри за
малките си гости. Но-
вият детски кът ще бъде
разположен в подзем-
ните помещения и
сутерените, някогаш-
ният бар Куклите,
дърводелската работил-
ница и бившата камер-
на зала.  

В дворното про-

странство ще бъде из-
градена малка сцена с
амфитеатрални места
за театър на открито.
Така трупата на плов-
дивските кукленици ще
разполага с още едно
пространство за из-
куство заедно с голя-
мата зала, която също
ще претърпи сериозен

ремонт.  Обновено ще
бъде фоайето на теа-
търа, основна рехаби-
литация ще претърпят
залата, сцената и сце-
ничната механизация.
За финансирането на
проекта се очаква под-
крепата на Министер-
ството на културата и
на община Пловдив.  

Кукленият театър 
става Дворец на децата

Градът  кандидатства за изнесени заседания на Съвета на ЕС

Пловдив готви културна
програма за министрите на ЕС 

Двойка популярни
испански блогъри,
пищещи на тема пътува-
не, посетиха Пловдив
през месец юли по
време на обиколка из
страната ни. 

Те започват статията
си „8 причини да посе-
тите България“ с инфор-

мацията, че през 2019 г.,
Пловдив ще бъде
Европейска столица на
културата и поради
изключително лесната
достъпност, това е пре-
красен повод да се посе-
ти града. 

Като предимства на
дестинация България

авторите изтъкват рози-
те и лавандулата, вкус-
ната храна, изкуството и
древната историята още
от тракийско време,
манастирите и църквите
и не на последно място –
съчетанието от космопо-
литност, безопасност и
достъпни цени.

По време на визитата
си в Пловдив авторите
успяха да разгледат
Стария град, квартал
Капана, храмовете на
града. В продължение на
контактите и парт-
ньорството с екипа на
ОП „Туризъм“ испанци-
те разкриха, че следва-
щата им статия ще
включва подробно опи-
сание на маршрута им в
България, а през есента
ще подготвят статия,
специално за Пловдив –
Европейска столица на
културата 2019. Сни-
майки се за спомен пред
обемните букви с надпи-
са „Пловдив 2019“ на
стълбите на Каменица
на главната улица, те
споделят и впечатления-
та си от сполучливото
лого на проекта.

Двама популярни испански 
блогъри със статия за Пловдив

С изложба под надслов
„Регионален Етнографски му-
зей  Пловдив – 100 години
история” отбеляза вековния
си юбилей културната ин-
ституция в Стария град.
Експозицията проследява
историята на музея от
създаването му преди 100
години до наши дни. Тя
представя личности като
секретар-уредника Стою
Шишков, директора Йордан
Попгеоргиев, кмета Божидар
Здравков и много други, които
са свързали живота си с
идеята за изграждане и
укрепване на Етнографския
музей. Представена е и
историята на къщата на Аргир
Куюмджиоглу, която тази

година навършва 170 години,
нейните стопани, строители и
реставратори. Уникалната
постройка представлява архи-
тектурна амалгама между
Изтока, Запада и Балканите.
Стъпва на площ от 570 кв., а
вторият етаж се разширява на
повече от 700 кв. Предста-
вителният приемен салон е
дълъг 22 и широк 12 метра, а
в него няма нито една колона.
Материалите, от които е
построена, са дърво и кирпич.
Разполага със 130 прозореца
и се води най-голямата зала в
България до епохата на
Освобождението.

Инициатор за създаването
на музея е Пловдивската
окръжна постоянна комисия

(дн. Община Пловдив).
Началото е поставено на 22
януари 1917 г., когато е
свикано съвещание, в което
участват членовете на Пос-
тоянната комисия и няколко
учители и общественици. Те
са единодушни, че в новите
условия българската мате-
риална и духовна култура
бързо се променя и изчезва.
Затова събранието решава
„да се учреди при Пос-
тоянната комисия един
Окръжен музей, който да
събира от окръга всичко,
което би имало значение за
родинознанието ни и за
възпитанието на бъдещите
поколения”. 

„РЕГИОНАЛЕН ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ – 100 ГОДИНИ ИСТОРИЯ“



П
ловдив посрещна
юли като рок
столицата на

България. На 30 юни и 1
юли градът стана дом на
хиляди рок фенове от
страната и чужбина по
повод първото издание
на фестивала Hills of
Rock. 

Над 32 групи, сред
които Evanescence,
Three Days Grace, Guano
Apes и Epica, разтърсиха
трите сцени на Гребната
база – Главна, Световна
и Алтернативна.

Освен хедлайнърите,
рок феновете бяха за-
радвани от много меж-
дународни и любими
български банди, сред
които „Ревю” и
„Контрол”.

Равносметката – по-
вече от 20 000 зрители
на двудневното събитие,
в чиято организация се
включиха 500 души.

“Помагаме си ак-
тивно с Фондация
„Пловдив 2019“, за да
може този фестивал да
стъпи на здрава основа и
да продължи да съ-
ществува и след 2019 г,
като с всяка година ще
повишаваме качеството
и на групите. От след-
ващата година Hills of
Rock ще попадне и в
елитния списък на
Европейската фести-
вална асоциация”,
сподели организаторът
Иван Несторов от
„София Мюзик Ентър-
прайсис”.

Hills of Rock ще се
реализира ежегодно и е
част от програмата на
Пловдив – Европейска
столица на културата
2019.
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Пловдив посрещна юли като
рок столицата на България

Есенният междуна-
роден театрален фести-
вал „Сцена на кръс-
топът“ ще почете двама
изключителни българ-
ски творци – режисьора
Юлия Огнянова и
драматурга Констан-
тин. Година след като
ни напусна, Огнянова е
герой във филма "Това
име го забравете" на
режисьора Боян Папа-
зов и оператора Иван
Тонев. Те разказват
една вдъхновяваща ис-
тория за биячите, цен-
зурите, клоуните и
"децата" на Огнянова.
Деца, които днес са
лицето на българския
театър.  Филмът "Това
име го забравете" ще
бъде представен от ав-
торите си на 18 сеп-

тември в Камерната
зала на Драматичния
театър.

„Сцена на кръсто-
път“ ще отбележи и
юбилея на писателя
Константин Илиев. На
16 октомври той праз-
нува 80-годишнината
си, затова един от
акцентите в програмата
на фестивала е спекта-
кълът "Великденско
вино". Пловдивската
премиера е на 20 сеп-
тември в Камерната
зала.  

Тазгодишното 21-о
издание "Сцена на
кръстопът" ще бъде от-
крито на 10 септември с
премиерата „Руски
мармалад. PostChek-
hov” от Людмила Улиц-
кая на Драматичен

театър-Пловдив.
Форумът е част от

Културния календар на
Пловдив и се реализира
с финансовата подкрепа
на община Пловдив и
Министерство на
културата.

Фестивалните загла-
вия са 19, но екипът на
подготвя и множество
съпътстващи събития,
които ще превърнат
Пловдив в есенна
театрална столица.

„Сцена на кръсто-
път“ ще посрещне и
трупите на Шекспиро-
вия театър от Велико-
британия, Академичния
театър на Львов от
Украйна и Държавния
театър на Измир от
Турция.

Община Пловдив ще
закупи мобилна зала, в
която ще се провеждат
културни събития –
концерти, театри и
спектакли в различните
квартали на града.
Цената на премест-
ваемата конструкция
възлиза на 700-800 хил.
лева.  Мобилната зала
ще помогне за децен-
трализацията на култур-
ното съдържание на
Пловдив – Европейска
столица на културата
2019.

Целта е в града да
има повече зали за
концерти и постановки
на закрито. С модерни
сцени разполагат Домът

на културата „Борис
Христов“ и Драма-
тичният театър.  

Многофункционална
та спортна зала
„Колодрума“ също ще се
използва за големи
продукции. От фонда-
ция „Пловдив 2019“
проучват закритите
сцени в града и ще
решат кои имат нужда
допълнително да бъдат
подготвени за културни
прояви през следващите
години.

Община Пловдив е
предвидила и средства
за ремонт и вътрешно
преустройство на кино
„Космос“.

Международни из-
ложби ще могат да се

провеждат в помещения
на бившия „Детмаг“,
които ще бъдат превър-
нати в галерия.

Предстои сериозна
работа по обновяването
на площад „Централен“.

Друг проект, по
който също се очаква
движение в близко
бъдеще, е Източната
порта. Пловдив възн-
амерява да кандидатства
приоритетно по Про-
грамата за културно
наследство, която се
очаква да бъде открита
от Министерството на
регионалното развитие
и благоустройството
през 2018 година. 

Мобилна концертна зала 
за 800 хил. лв. ще обикаля Пловдив

19 спектакъла 
на „Сцена на кръстопът“
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Три нови паркинга
бяха открити на буле-
вард „Марица-Юг“от №
10 до №22. Капацитетът
на съоръженията е 103
автомобила, а инвес-
тицията е за 110 000
лева. Обособени са и
места за паркиране на
автомобили за хора с
увреждания. Подменено
е уличното осветление.

„Зоната придоби
наистина добър и
съвременен вид и ще
става все по-красива и
приятна за живеене и
отдих“, каза кметът
Иван Тотев при отрки-
ването. Наесен там
предстои озеленяване и
засаждане на цветя.

„Продължава програ-
мата на район „Цент-
рален“ по премахване

на гаражните клетки и
изграждане на  необхо-
димите паркинги“,

поясни районният кмет
Георги Стаменов. 

Предстои откриване

на паркинг за 80 автомо-
била на ул. „Гео
Милев“.

Администрацията на
район „Източен“ вече е в
нов офис – бул „ 6
септември“ 274. В
същата сграда е и
Центърът за управление
на трафика в Пловдив.

Административните
служби са разположени
на първите два етажа,
като за удобство на
гражданите на партера е
разкрит фронт офис.
Там се намира и касата

на „Местни данъци и
такси“, деловодството,
Стопански дейности и
служба ГРАО.

През 2010 г. ,  когато
имотът бе обявен за
публична продан за 2, 7
млн. лв. от НАП, като
областен управител
тогава написах писмо до
директора на НАП и
тогавашния министър
на финансите Симеон
Дянков, в което пред-
ложих да не се продава
сградата, а да се ползва
за административна от
община Пловдив“,
припомни предистория-
та на имота кметът Иван
Тотев.

Приключи изграж-
дането на нов тротоар
пред блок 71 в „Тра-
кия“. Освен пред 7-те
входа на жилищната
сграда, са обновени и
прилежащите тротоари
на ул. „Съединение“,
като дейностите про-
дължават в посока към
кръстовището с бул.
„Шипка“.

„Акцентът в тазго-
дишната ни строи-
телна програма е ця-
лостното благо-устроя-
ване на Зона А-8, като
целта ни е за удобство
на гражданите и след
консултации с тях да
изградим колкото се

може повече тротоари и
парко-места“, коменти-
ра районният кмет Кос-
тадин Димитров.

Осветителни тела и
две камери бяха мон-
тирани на най-новия
фитнес на открито в
парк „Лаута". Съоръже-
нието е предназначено
за любителите на бой-
ните спортове. То бе
открито в края на
февруари тази година.
Фитнес площадката е
със 120 кв. м ударопо-
глъщаща настилка,
оборудвана е със спе-
циализирани уреди за
трениране на краката и
ръцете, въже за ка-
терене.

Нови тротоари 
в „Тракия“

„Източен“  в нов офис - всички
удобства за гражданите 

Пред кметството на
район "Западен" е
поставен контейнер, в
който всеки може да
остави старите си и вече
неизползвани дрехи.
Инициативата е на
Български червен кръст
и се подкрепя от
районната админис-
трация. 

"Това е едно пре-
красно начинание. Все-
ки има дрехи вкъщи,
които вече не използва,
но които са в добро
състояние. Смятам, че
вместо да ги изхвърли е
по-удачно да ги донесе
тук и така да помогне на
доброволците от Бъл-
гарския червен кръст",

заяви кметът на район
"Западен" Димитър
Колев. 

Контейнерът е пос-
тавен в непосредствена
близост до входа на
кметството. В него
могат да се оставят само
текстилни продукти –
дрехи, кърпи, хавлии,
завеси, чанти, колани. 

Контейнерите за
текстил са част от
мащабна национална
кампания за популя-
ризиране на система за
ефикасно и ефективно
събиране и оползо-
творяване на стари
дрехи. Тя стартира от
Пловдив на 1 март и до
момента са събрани
осем тона дарения.

„Западен“  в инициатива за събиране на дрехи

Паркинг за 103 коли в „Централен“

Служители от ад-
министрацията на район
„Северен“ начело с
кмета Ральо Ралев про-
дължиха реновирането
на парк „Сърнена гора“.
След възстановяване на
поливната система те
боядисаха съоръжения-
та на 2 детски площадки
и около 50 пейки в
парка. Асфалтирани са и
алеите в парка и той
вече има съвсем нов
вид.

Целта на районната
администрация е да
превърне парковите

пространства на „Севе-
рен“ в оазиси за отдих и
детски игри.

Нов фитнес на от-
крито е монтиран в
кв.”Гагарин”. Той се на-
мира на бул. “България”
№ 2,4,6. На различните
модули могат да
тренират до 11 човека
едновременно. Това е
деветата по ред площад-
ка за фитнес на открито,
изградена в район
„Северен”.

В съседство на фит-
неса се изгражда и пар-
кинг за 150 автомобила.

Парк „Сърнена гора“  в
„Северен“ все по-красив

Кметът на „Южен“
Борислав Инчев откри
изцяло обновената дет-

ска площадка до блок
1122 - срещу бен-
зиностанцията „Хад-

жията Груев“ като обяви
старт на изграждането
на още 2 нови площадки

в близост до „Камела“.
До края на годината се
планира подобно съоръ-
жение да се появи и в
„Коматево“.

„Стойността на но-
вооткритата площадка е
около 40 000 лева и
отговаря на всички
съвременни условия за
безопасност на децата“,
увери районният кмет. В
същия квартал напредва
и строителството на
голям паркинг за 70
автомобила.

Освен новите
ултрамодерни катеруш-
ки, са поставени 10
пейки, кошче за смет и
ограда. Наесен ще бъдат
засадени и дървета.

Детските площадки  с предимство в „Южен“

Кметът на „Южен“
Борислав Инчев откри
изцяло обновената 
детска 
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- Първият ви
трансфер в чужбина?

- Това стана през
2012 година. Получих
покана от елитния
гръцки клуб "Панак-
сиакос". Там едва из-
карах 2 сезона, защото
имах проблеми в много
посоки. Единствения
късмет, който имах в
този клуб, бе, че се
засякох с Габриела Цве-
танова, с която станахме
много добри приятелки.
След това изкарах 2
интересни години в
Унгария. Там отидох
заради треньорката ми в
Суботица Андреа
Милоданович. Тя беше
поела един млад отбор и
ме помоли да й помогна
с опита, който имам. 

- А как се озовахте в
"Марица?

- Причината е Габи
Цветанова. С нея се чу-
вахме почти всеки ден.
И когато ми каза за
"Марица", веднага се
съгласих да дойда.
Жалко, че Габи спира с
волейбола, но прия-
телството ни остава.

- Как ви посрещнаха
в "Марица"?

- Просто нямам думи.
Момичетата са вели-
колепни, сякаш винаги
съм играла в "Марица".
Няма да споменавам
имена, защото всяка ед-
на от тях се стараеше да
ми помага, когато имам
нужда. А за професио-
нализма  какво да кажа.
Толкова подреден клуб
не съм срещала никъде. 

- А бързо ли
свикнахте със стила,
който налага "Мари-
ца", защото всеки
отбор има своята

специфична игра.
- Ако кажа, че

веднага всичко тръгна
по вода, няма да е
коректно. Имаше един

период на преболеду-
ване, което е нормално.
Радващото е, че бързо
изчистихме дребните
грапавини и отборът
заработи на високи
обороти. Разбира се,
треньорът Иван Петков
веднага усети какво
трябва да се коригира и
нещата си дойдоха на
мястото. Не случайно
поднових договора си за
новия сезон, защото
вече знам, че съм 100-
процентова маричанка.

- Не ви ли при-
теснява слабото пър-
венство у нас?

- Наистина не е
приятно, когато конку-
ренцията в шампионата
е слаба. За което "Ма-
рица" няма никаква
вина. Ако в България
има поне 3-4 клуба като
"Марица", нещата ще
бъдат коренно различни.
Хубаво е, че ръковод-
ството на "Марица"
прави всичко възможно
да участваме в силни
турнири предимно в
чужбина, което ни поз-
волява да поддържаме
висока класа.

- Българският и
сръбският волейбол
има световни играчи, а
местните първенства
не отговарят на тази
класа. 

- Така е. Макар, че у
нас първенството е по-
сериозно. Националните
ни отбори в момента
също изпреварват бъл-
гарските. Не знам как е у

вас, но при нас конку-
ренцията в национал-
ните отбори е повече от
жестока. Ще ви дам
пример с мен. През 2010
година получих повик-
вателна за националния
отбор. За лош късмет
имах сериозен проблем
и не можах да отида на
сбора. И бях зачеркната. 

- Какви цели ще
преследвате през този
сезон?

- Основната ни цел е
успешно представяне в

европейските клубни
турнири. Мисля, че
първият ни съперник -
финландският "Сало", е
преодолим, а след това
трябва да покажем най-
доброто от себе си
срещу руския "Енисей".
Ние понатрупахме евро-
пейски опит и това ще
ни помогне в предстоя-
щите битки. Нека си
припомним победата
миналия сезон с 3:2
гейма над италианския
гранд "Ямамай". 

Има два града в
Европа, които мога да
ги нарека любими. Това
са  Нови Сад и
Пловдив. Двата града
много си приличат,
имат река, тихи и
спокойни улици и
страхотни заведения. С
моя приятел Дарко
Митрович, който е в
треньорския щаб на

"Марица" като ста-
тистик, обичаме в
свободното време да
обикаляме по Стария
град, Капана, Гребната
база. Най-често посе-
щаваме рибните рес-
торанти, следим новите
филми. От  Иван Пет-
ков разбрах, че Плов-
див е най-старият жив
град в Европа. 

Кристина Чешляр:

Пловдив стана 
мой любим град

Няма никакви съмне-
ния, че Кристина е един
завършен професио-
налист. Тя много бързо
показа, че е на "ти" с
разпределителските
функции, чете правилно
играта и винаги излиза
по най-правилния начин
от трудните моменти.
Момичетата веднага я

харесаха. Не само като
волейболистка, а и като
човек. Тя е отворена към
всички и състезателките
се чувстват спокойни с
нея не само на терена, а
и извън залата. Но най-
важното е, че прие
идеята "Марица" и без
да се колебае влезе в
нашето семейство. 

Иван Петков: Кристина е истински професионалист

Сякаш винаги съм
играла в „Марица“

– страхотно е!

Кристина с приятеля си Дарко Митрович

Сръбската волейболна звезда на "Марица"
Кристина Чешляр е на 32 години. Родена е в
Панчево, но волейбол започва да играе в
Суботица, където семейството й се преселва
през 1996 година. Суботица е сред центровете
на този спорт в Сърбия, така че съвсем
логично е Кристина да започне да тренира
волейбол в местния "Спартак". „ Бях на 12
години, когато влязох във волейболната зала. А
първия си мач изиграх само след три
тренировки. Това стана на едно ученическо
първенство. Титулярката не дойде на един от
мачовете и треньорът ме пусна в основния
състав. Явно нямаше друг по-добър от мен
(смее се). И така вече 20 години се подвизавам
само като разпределителка. Първия си
професионален договор сключих със "Спартак",
където записах  цели 17 години“.

С клубния шеф Илия Динков 
при подписване на договора
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Това, което се случи
на Гребния канал в
Пловдив през ля-

тото, може спокойно да
намери място в книгата за
рекордите на Гинес.
Защото да се проведе
европейско първенство по
кану-каяк, а само няколко
часа по-късно да стартира
световен шампионат по
гребане е много трудно да
бъде прието за истина. Но
фактите са категорични -
това стана! И не само, че
се случи, а двата
шампионата се проведоха
с изключителен профе-
сионализъм. Нещо, което
само пловдивчани могат
да направят.

"Усилията на държа-
вата, община Пловдив и
Българската федерация по
кану-каяк превърнаха
Пловдив в един от
световните центрове на
гребните спортове. Много
от вас са идвали и друг
път в Пловдив и знаят, че
се справяме отлично с
организирането на подоб-
ни състезания. Искрено се
надявам, че тези, които
сте тук за първи път, ще
запазите България и
Пловдив в сърцата си и
ще се връщате с голямо
желание”, заяви спорт-
ният министър Красен
Кралев на откриването на
първенството.

Президентът на Све-
товната федерация по
кану-каяк Алберт Уудс

похвали домакините за
свършената работа и
благодари на Минис-
терството на спорта за
финансовото рамо, което
даде за организацията на
европейското. "Аз никога
не съм се съмнявал в
професионализма на мес-
тната администрация да
организира подобни
прояви от най-висока кла-
са. Защото съм бил сви-
детел как през годините
Пловдив е бил домакин на
различни международни
регати и винаги се е
справял блестящо със
задълженията си", заяви
Алберт Уудс. 

Заместник-кметът на
Пловдив Георги Титюков
обясни защо този спорт е
сред любимите на плов-
дивчани: "Гордеем се с
успехите си в кану-каяка и
няма как да не подчертаем
имената на пловдивските

олимпийски, световни и
европейски шампиони  и
медалисти като Любомир
Любенов, Николай Буха-
лов, Петър Мерков, Бонка
Пинджева и Станилия
Стаменова. Предимствата
на  пловдивския Гребен
канал са известни по
целия свят и аз искам да
ви уверя, че местното
управление непрекъснато
инвестира в надграждане
и подобряване на ин-
фраструктурата на съо-
ръжението. Защото утвър-
ждаването на Пловдив в
център на гребните спор-
тове е важен приоритет,
по който работим пос-
ледователно през послед-
ните години”. 

За първи път
стартираха и 78 спор-
тисти по пара-кану.
Това, което направиха
домакините за тези

състезатели, също ще се
запомни, монтиран бе
асансьор, който предиз-
вика много емоции сред
тези сърцати спортисти.

На Гребния канал в
Пловдив направи силно
впечатление  класата на
унгарците, които диктува-
ха модата в този спорт. До
финалната права достиг-
наха световната шам-
пионка Станилия Стаме-
нова и Адриан Душев. За
съжаление надеждите ни
за медали не се потвър-
диха. И вината не е в тези
талантливи спортисти. За
техен лош късмет и
двамата лекуваха конту-
зии, които им попречиха
да се преборят за
медалите. Така че класи-
рането им на финалите е
сериозен успех, което

показва, че съвсем скоро
те отново ще спорят за
отличия от най-големите
регати.

Световното първен-
ство по гребане за
младежи и девойки до
23 години постави
рекорд по участие. Бяха
картотекирани 2017
участници от 56 държави -
състезатели, треньори,
шефове, технически еки-
пи.  А с гостите цифрата
със сигурност е надхвър-
лила 3000 души. "Много
добре познавам българс-
кото гребане, защото като
състезател имах и про-
дължавам да имам стра-
хотни приятели сред тях",
заяви президентът на
Световната федерация по
гребане и бивш олим-

пийски и световен шам-
пион Жан-Кристоф Ролан.
Направеното от организа-
торите на първенството не
ме изненадва, защото
предварително знаех, че
всичко ще бъде на ниво. И
не случайно в централата
гласувахме следващото
световно, но при по-
големите, да бъде в Плов-
див. Единственото, което
малко ме смущава е
липсата на втори канал. За
съжаление това не е
проблем на общината,
където работят сърцати
хора. Искрено се надявам,
че нещата ще се подредят,
защото Пловдив зас-
лужава  да бъде сред свет-
овния спортен елит",
допълни Жан-Кристоф
Ролан.  Пловдив ще бъде
запомнен от отбора на
Италия. Адзурите спе-
челиха 5 златни медали и
оглавиха неофициалното
отборно класиране. 

Българите, повечето от
които са с 2-3 години по-
млади от съперниците си,
нямаха шансовете да
пробият до финалите.
Това се отдаде само на
Борис Йотов, който стана
5-и в света. А това, че
гребането става все по-
популярен спорт, показват
бронзовите медали, които
спечели двойката от
Индонезия. 
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Представянето ни на
европейското не е
сериозна изненада.
Имаме много кадърни
млади спортисти със

сериозно бъдеще. Така
например на евро-
пейското за юноши в
Белград спечелихме
бронзов медал и

няколко четвърти места,
съвсем близки до ме-
далите. Много е важно
сега да се направят
анализи, за да не

излезем от правилния
път. А що се отнася до
организацията на евро-
пейското първенство
оценката на световната
централа и на бивши
мои колеги и съперници
е изключително висока.
Няма спор, че умеем да
правим големи шам-
пионати. Още повече, че
общината е с лице към
спорта.

Николай Бухалов:

Общината е с лице към спорта

Децата трябва да
бъдат спечелени за
спорта още в детските
градини. Необходими
са такива проекти, че
родителите сами да
търсят треньорите. Не
бива обаче да се за-
бравя, че на треньо-
рите трябва да се
създават условия да
работят с голямо жела-
ние и правилно, за да
задържат децата в
спорта. Защото именно
спортът е единствената
популярна форма, коя-
то може да прекъсне
пътя към наркотиците

и лошия живот. 
Отново съм впечат-

лена от  пловдивчани
да бъдат отлични ор-
ганизатори на големи
първенства.  Състе-
завала съм се по всич-
ки точки на света, но
като пловдивския гре-
бен канал има само
няколко. 

Водата е много бър-
за и дава възможност
да покажеш най-доб-
рото от себе си. Не
случайно станахме
свидетели на 15 све-
товни рекорда.

Румяна Нейкова:

Впечатлена 
съм от пловдивчани – 

за кой ли път!

Гребният канал е
отличен и затова отбо-
рите от цял свят искат да
се състезават в Пловдив.
Пристигнахме тук късно
вечерта и рано сутринта
вече бяхме на вода,
което показва нетър-
пението ни да опитаме
водата. Организацията е
фантастична. Явно

пловдивчани имат
огромен опит при
провеждането на големи
шампионати. 

Никакви проблеми с
транспорта, битовите
условия и за трени-
ровка. Дори спагетите,
които си поръчвахме,
бяха като италианските.
Едно голямо браво.
Шампионатът в Плов-
див беше успешен за
нас.  Надявам се поне
три лодки да се борят за
медалите на олим-
пийските игри в Токио
през 2020 година.

Гребният канал с постижение за Гинес
– световно и европейско за седмица

Марчела Яковели - тийм мениджър на Италия:

Каналът е отличен

Президентът на световната федерация по гребане 
Жан-Кристоф Ролан слага автографа си на „Лодката на

приятелството“

Борис Йотов е пети в света


