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О
т началото на
месец март 118
чисто нови авто-

буси тръгват по линии
1, 44, 66, 116, 16, 7, 29,
37, 99, 6, 15, 18, 22 на
градския транспорт в
Пловдив. Това ще бъде
възможно, след като
беше подписан договор
между Община Пловдив
в лицето на заместник-
кмета по транспорт
Златин Велев и собстве-
ниците на 4-те фирми от
консорциум „Пловдив
2017“, спечелил обще-
ствената поръчка.

„Договорът, който
подписваме, максимал-
но защитава интереса
на Община Пловдив и
гражданите“, заяви
Златин Велев. С него се
стимулира използването
на автобуси с повече
седящи места. Превоз-
вачите ще трябва да

съблюдават изисквания-
та за безопасност,
хигиена на превозните
средства, добро техни-
ческо състояние, добро
обслужване от страна на
кондукторите и шофь-
орите, спиране на всяка
спирка, поддържане на
температурата в поме-
щения от 18 до 25 гра-
дуса и включване на
климатичната или отоп-
лителната система.
Автобусите са с двига-
тел „ЕВРО 6“.

Предвидени са
сериозни начини за
контрол и санкции при
нарушения, като финан-
совите глоби са от 1000
до 5000 лева. 

Съгласно договора за
автобуси от 50 до 70
места разходът е 1,78
лева на километър про-
бег, а за автобуси със
109 места – 1,95
лева/км.

Здравейте!
Като граждани на Пловдив

трябва да имаме повече само-
чувствие. Заради историята и
гордостта на този вековен
град. Нямаме право да се огънем пред как-
вито и да било проблеми, а да ги преодоле-
ем, както правим и досега. Ще има спънки,
ще има препятствия, откровени сабота-
жи, ако щете, за развитието на Пловдив
като град на бъдещето. И какво – да се
предадем ли? Не, разбира се! Да вървим
напред!

Да, Пловдив ще бъде отличен домакин на
Европейска столица на културата. Вече
има над 80 избрани проекта, които пред-
стоят да бъдат реализирани. Културният
календар е изключително богат. През 2018-
а, 2019-а и 2020 г. Пловдив ще бъде град,
който ще радва жителите и гостите с
богат културен живот с европейско изме-
рение.

Целта на Европейска столица на култу-
рата е да мотивира местната общност и
управлението  да стартират ключови про-
екти, които се очакват от 20-30 години.
Ние следваме тази цел и доказателство за
това са усилията за зоните около
Тютюневия град, кино „Космос“, новите
изложбени зали и пространства за култу-
ра, работата по улиците „Иван Вазов“,
„Отец Паисий“ и много други. 

През 2019 година Пловдив ще бъде по-
горд от всякога!

Инж. Иван Тотев, 
Кмет на Пловдив

На обществено обсъж-
дане на разработения
„Проект на Програма за
подобряване на качеството
на атмосферния въздух“
бяха дадени идеи как това
да се случи.

Мерките, които Общи-
на Пловдив е разписала, са
свързани с намаляване на
вредните емисии от всеки-
дневната употреба на отоп-
ление на въглища и от
транспортния сектор.

„200 000 лева от бюдже-
та на Община Пловдив ще
бъдат заделени за закупу-

ване на станции за замерва-
не на въздуха, които са
лицензирани и качествено
показват какъв е въздухът в
града“, посочи заместник-
кметът Розалин Петков. В
момента в Пловдив има
само две, но и двете са на
Министерството на окол-
ната среда и водите. 

„Община Пловдив

контролира и управлява
дейностите по отношение
опазване чистотата на
атмосферния въздух, но
на практика отговорност-
та е на всеки един гражда-
нин“, акцентира Елена
Найденова, ръководител
на проекта.

Приоритетни мерки за
периода до 2023 г., зало-
жени в програмата, са
подробно проучване на
община Пловдив за точно
определяне на броя на
домакинствата, които се
отопляват на дърва и
въглища.

Пловдив ще има 
по-чист въздух

Община Пловдив спечели награда на Българска асоциация по информационни технологи за принос в развитието 
на информационните и комуникационни технологии.  Пловдив е първи в категорията „Общинска администрация“ за въвеж-

дане на програмата „Дигитализация на учебния процес“ и на облачни технологии в училищата в града.
„През 2019 г. всички 30 000 ученици в Пловдив ще имат достъп до облачни технологии“, 

заяви зам.- кметът Стефан Стоянов,  който получи наградата

Нови автобуси и по-качествена
услуга в градския транспорт 
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К
ак ще изглежда
сградата на
Епископската

базилика и площадното
пространство около нея
презентираха  общината
и екип на Фондация
„Америка за България“,
която инвестира 8,2
милиона лева в разкрива-
нето на обекта. Общин-
ската инвестиция също
ще е около 8 милиона
лева - за площадното
пространство и зоните
около него.

Проектът вече е
съгласуван от НИНКН и
след завършването на
укрепителните дейности
започва поставянето на
лека сглобяема метална
конструкция, която ще
бъде покрита от дифузно
стъкло. Намесата в сре-
дата да бъде минимална,

основната цел е сливане-
то на сградата с остана-
лата градска тъкан.

Бъдещият музей ще
се издига на десет метра
височина от нивото на
бул. „Мария Луиза”, като
идеята е двете сакрални
сгради- Католическата
катедрала и Епископ-
ската Базилика да влязат
в диалог. Експозицион-
ните части вътре ще
бъдат на две нива, по
които ще бъдат експони-
рани и двата слоя мозай-
ки.

Паркингът пред Рай-
файзенбанк ще се пре-
върне в зелена зона.
Пред католическата ка-
тедрала и в зоната около
булеварда ще бъде
обособено площадното
пространство с места за
отдих, малко кафене

откъм „Цар Борис III
Обединител”, велоалея.
Детска площадка и зелен
пояс  ще има в източната
част. Предвидено е
изграждането на 29 пар-
коместа за автомобили и
2 за автобуси по грани-
ците на новото площад-
но пространство и около
самия музей.

„Специфичните стък-
лени панели по фасадите
не са използвани никъде
досега. Ще са нещо ново.
Искаме в сградата да има
равномерно осветление
през деня, а вечер тя да
свети също равномерно“,
разкри арх. Николай
Трайков.

Площадното про-
странство ще е от есте-
ствени материали- под-
ходящ камък и дърво. То
ще е на площ от 8500
квадратни метра. За-
щитната сграда ще е
4800 кв.м. разгърната
площ, като максимално
сме се постарали музеят
да е подземен, обясниха
авторите на проекта.
Голямата базилика тряб-
ва да бъде готова за посе-
тители след 15-16 месе-
ца.

февруари 2018 г.

Над 500 чинари,
явори, липи, ясени и
други местни видове
дървета ще засади ОП
„Градини и паркове“ в
Пловдив по време на
пролетната залесителна
кампания, която ще
стартира през март.
Директорът на общин-
ското предприятие
Стоян Алексиев уточни,
че реалният брой на
новите насаждения с
трайни дървесни видо-
ве с висока екологична
стойност се очаква да е
още по-голям, тъй като
по традиция с дарител-
ски залесителни акции

в кампанията се включ-
ват големи компании,
по-малки фирми и
граждански организа-
ции от Пловдивския
регион, които също
получават пълно съдей-
ствие от общинската
фирма.

„През последните 6
години осъществихме
най-масовото засажда-
не на дървета в новата
история на Пловдив –
близо 12 000 са новите
дървета, засадени от
„Градини и паркове“, а
с даренията общият им
брой достига почти 16
0000. Резултатите вече

се виждат, защото само
за няколко години
фиданките заякнаха и
сега са добре развити
дръвчета. Това се
дължи на добрите
грижи и особено на из-
градените нови полив-
ни системи“, посочи
Стоян Алексиев.

В края на 2017 г.
новоизградените от
2012-а насам поливни
водопроводи са над-
хвърлили 150 километ-
ра. Поливни системи
вече поддържат в
отлично състояние рас-
тителността по всички
булеварди, паркове и
градини. Там, където
все още няма, новозаса-
дените дръвчета се
поливат с водоноски.

„Новото озеленяване
е изключително важна
част от мерките на
Община Пловдив за по-
чист въздух. За нас е
изключителна отговор-
ност и мисия  към граж-
даните да продължим
да обогатяваме зелената
система с все повече
жизнени дървета“,
коментира Алексиев.

Само за три години
„Лаута“ нарасна със 75
декара нови дръвчета и
изградени поливни
системи. През следва-
щите няколко години
бъдат засадени още 14
000 нови дървета край
Марица в парк „Отдих
и култура“, проектът
стартира тази година.

Градът с 500 нови 
дървета напролет

Символичната първа
копка на ремонтните
дейности  в Професио-
налната гимназия по
хранителна техника и
технологии направи
кметът Иван Тотев
днес. Модернизацията
на учебната инфра-
структура ще се прави
по оперативна програ-
ма „Региони в растеж”,
като общата стойност
на проекта е близо 1
400 000 лева. 

Предвиждат се
реконструкции, които
да осъвременят сграда-
та, включително и по
отношение на енергий-
ната ефективност. Ще
се направи достъпна
среда  за труднопод-
вижни лица и ще бъдат
оборудвани лаборато-
рии, кабинети за прак-
тика и работилници,
обясни директорът
Людмила Ганчева. И
добави, че ремонт на
училището не е правен
от построяването на
сградата през 1984
година. През 2019 годи-
на Гимназията по хра-
нителни технологии ще
навърши 70 години и

ще посрещне юбилея
си в изцяло нова сгра-
да.

Учебните занятия
няма да спират по
време на ремонта,
който започва от този
месец и ще продължи
до 25 ноември 2018 г.
За 180 дни  училището,
в което се обучават 620
ученици, трябва да
бъде преобразено. От
новата учебна година
ще има и нова специ-
алност „Сътрудник по
управление на инду-
стриални отношения“.

Кметът Иван Тотев
припомни, че ПГХТТ,
заедно с Професио-

налната гимназия по
вътрешна архитектура
и дървообработване, от
две години са на управ-
ление към общината и
вече е започнало модер-
низирането им.  И в
двете има дуални пара-
лелки, които общината
също подкрепя и опит-
ва да разширява модела
на учене чрез работа.

Иван Тотев изрази
надежда тази година да
започне работа и по
Голямоконарско шосе,
по което се стига до
гимназията. Той се
ангажира да се погри-
жи и за подстъпите към
училището.

Модернизират гимназията
по хранителни технологии 

с 1,4 милиона лева

Работна среща за наме-
ренията на белгийски ком-
пании да инвестират в
Пловдив и региона прове-
доха секретарят на Об-
щина Пловдив Ангелина
Топчиева и Ан Дефурни,
икономически и търгов-
ски съветник при
Посолството на Кралство
Белгия.

„Пловдив е град, който
няма да забравя никога и
който е много интересен
като бизнес дестинация“,
заяви госпожа Дефурни.
Тя изрази готовност да
съдейства с информация и

всичко необходимо на бел-
гийски фирми, които
искат да стартират своя
бизнес в Тракия икономи-
ческа зона. Ан Дефурни
заяви, че има добри впе-
чатления от факта, че в
момента има различни
компании, които все по-
интензивно започват да
работят в партньорство с
български колеги.

„Политиката ни е
свързана с подкрепа на

бизнеса, както на българ-
ските, така и на междуна-
родните компании, а
оттам и на цялостното раз-
витие на региона“, посочи
Ангелина Топчиева и отбе-
ляза,че Община Пловдив е
на разположение по отно-
шение на въпроси, свърза-
ни с бъдещи белгийски
инвестиции. 

Също така бяха обсъде-
ни и активностите и разно-
образната програма, която
се подготвя във връзка с

Европейска столица на
културата през следващата
година.

Няколко от ключовите
белгийски компании вече
са намерили своето място
в голямото семейство на
Тракия икономическа зона.
Компании от различни
икономически сектори
като Televic, Malmar и др.
са оценили като изключи-
телно благоприятни усло-
вията в Пловдив и развиват
успешен бизнес от години.

Белгийски компании с интерес към Пловдив

Голямата базилика под 
стъкло, вечер грее
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П
ловдив е в челната
тройка в катего-
рията Стратегия

по привличане на преки
чуждестранни инвести-
ции (FDI strategy) в
ранглистата Toп 10
„Европейски градове на
бъдещето 2018/2019
(Small European cities of
the Future 2018/2019).
Регионът на Пловдив
заема е четвърти  в
същата категория в кла-
сацията на авторитетно-
то британско издание
„Файненшъл таймс“ .

Това е поредното
изключително високо
признание за упорития
труд и последователна
политика на Община
Пловдив и бизнеса за
промотиране предим-
ствата на града в между-
народен план. Всички
инициативи през
последните 6 години –
от общинското специа-
лизирано звено по биз-
нес развитие и всеки-
дневната му работа с
инвеститори и консул-
танти, модернизирането
на образователните про-
цеси в училищата,
засилване на благопри-
ятната бизнес среда,
налагането на бранда

„Тракия икономическа
зона“, привличането на
глобални лидери като
„Осрам“ и „Латекоер“
(Airbus) и мн.др. – дават

солидната база и увере-
ност на специалистите
от fDi Intelligence, че
Пловдив и регионът ще
са сред най-атрактивни-

те локации за бъдещи
международни инвести-
ции в следващите 2
години.

fDi Intelligence е

дивизията на Financial
Times, специализирана
по въпросите, свързани
с инвестициите и с
насърчаване на инвести-

ционния климат глобал-
но. Класацията
„Европейски градове и
региони на бъдещето
2018/19“ се прави
веднъж на две години и
обхваща цяла Европа,
базирайки се на
изключително задълбо-
чен макроикономически
анализ на данните от
цели 489 локации (гра-
дове и региони) в общо
6 категории.

Признанието е
изключително високо
поради това, че град
Пловдив и регионът са
поставени в Топ 10 в
категорията „Стратегия
по привличането на
преки чуждестранни
инвестиции“ и в настоя-
щата класация те са
единствените български
представители сред
финалистите. Начело в
класацията за
„Европейски град на
бъдещето 2018/2019“  са
унгарският град
Дебрецен и британският
Дерби. В класацията по
региони единствените,
които изпреварват
региона на Пловдив, са
Хелзинки, Айндховен и
Ниш.

Пловдив отново при-
влече погледите на евро-
пейския бизнес още в
началото на годината,
която се очертава да
бъде от най-успешните в
икономически план за
града.

Градът получи при-
знание във Варшава,
където за шеста поредна
година се проведе  цере-
мония по връчване на
годишните награди
„Споделени услуги в
Централна и Източна
Европа“. Те отличават
градове и организации с
върхови постижения и с
най-голям ръст в аутсор-
синг сектора.

Присъстваха 300
представители на воде-
щи международни ком-

пании, а 32-членно жури
избра победителите в
различните категории.
Пловдив попадна сред
шестте претенденти за
приза в категорията
„Най-бързо развиващ се
град в сектор „Спо-деле-
ни услуги и аутсорсинг“
за Централна и Източна
Европа заедно с
Д ебрецен(Унгария) ,
Иаси (Румъния), Кау-
нас(Литва), Кошице
(Словакия) и

Острава(Чехия).
Това поредно призна-

ние за Пловдив не е слу-
чайно – IT & BPO сек-
торът е един от най-
бързо развиващите се в
града, който привлече
през последните години
повече от 70 компании
от бранша, а заетите са
вече над 6 000.
Развитието на аутсор-
синг индустрията води
до увеличаване нали-
чието на модерни офис
площи клас А, споделе-
ни работни простран-
ства, както и до насища-
не на календара със спе-
циализирани събития в
подкрепа на местната
предприемаческа екоси-
стема.

Най-бързо развиващ се град

Кметът на Пловдив
Иван Тотев се запозна с
най-новата производ-
ствена база на немската
компания INTRAMA в
Тракия икономическа
зона. В  базата са инве-
стирани 20 милиона

лева и работят над 100
човека. Заводът беше
открит преди малко
повече от половин годи-
на. Презентирано беше
високотехнологично
оборудване, част от
което е единствената в

България 9-слойна екс-
трудерна инсталация, с
която могат да се правят
до 18-слойни фолиа.

INTRAMA е най-
големият и бързоразви-
ващ се в България про-
изводител на гъвкави
опаковки за хранител-
но-вкусовата промиш-
леност. Компанията е
стратегически инвести-
тор за региона на
Пловдив, за което през
декември месец получи
и награда от кмета Иван
Тотев.

П р о и з в о д с т в о т о
стартира още през 2004
година, но през минала-
та година INTRAMA
разшири и модернизира
производството и
последваща обработка
на висококачествени
многослойни бариерни
фолиа за опаковане на
продукти от хранително
вкусовата промишле-
ност.

Още 20 милиона инвестиции 
и 100 работни места

Пловдив в Топ 3 за
град на бъдещето 

Първата у нас пара-
лелка по метода
Монтесори в общинско
училище ще стартира
тази година на 15 сеп-
тември. Първокласни-
ците ще се обучават в
пловдивското СУ „Св.
Св.Кирил и Методий“. .
Сертификати за преми-
нато 400-часово обуче-
ние  получиха четирима
начални учители и
директорът Таня Нико-
лова.

Средата за обучение
е съвсем различна,
организирана така, че
да осигури лично про-
странство за всяко дете.
Първолаците ще рабо-
тят по четирима на
маса. Предвидени са и
килимчета, както в дет-
ската градина. Пред
класната стая ще има
шкафче за всяко дете,

където да оставя учеб-
ниците си. Тежките
раници и учебни пома-
гала и пособия ще стоят
в училище, където дете-
то ще прекарва времето

от 8.30 до 16.30 часа.
„Приемът ще е по

общия ред на електрон-
ното класиране.
Основен признак, по
който ще се определят
децата в Монтесори
паралелката от 26
първолаци, е адресната
регистрация, поясни
зам.-кметът по образо-
вание Стефан Стоянов.

Пловдив ще е
първият град с общин-
ско училище, където е
въведен методът на
Монтесори, по който
работят частни школа в
София и Бургас. Малко
повече от година систе-
мата се прилага успеш-
но в 6 общински детски
градини  – „Мир“, „Бу-
ратино“, „Майчина
грижа“, „Марица“,
„Мирослава“ и
„Велимира“. 

Пловдивско училище първо 
у нас обучава по Монтесори

Европейска класация сочи:

Пловдив върви напред, 
нашият бизнес се интересува

Посланикът на Казахстан

„Пловдив се развива
много добре под Вашето
управление и с Вашия
екип“, с тези думи Н.
Пр. Темиртай Избастин,
посланик на Република
Казахстан приветства
кмета на Пловдив инж.
Иван Тотев по време на
официалното си по-
сещение в Общината.

Заедно с почетния
консул Митко Солаков
те посетиха града под
тепетата във връзка с
продължаване на проце-
дурата по подписване на
договор за побратимя-
ване на Пловдив с
казахстански град.

„Има много интереси
от страна на бизнеса в
Казахстан относно раз-
витието на икономичес-
ката среда в Пловдив и
региона и желание за
сътрудничество в бъ-
деще“, посочи посланик
Избастин.

„Градът ни ще се
развива още повече и

след като довършим
някои от ключовите
проекти – като Голя-
моконарско шосе, Око-
ловръстното шосе“, зая-
ви кметът Иван Тотев.
Той уточни, че тази
година предстои нови
фирми да станат част от
голямото семейство на

Тракия икономическа
зона.

По време на срещата
бе обсъдена възмож-
ността възможността за
двустранни посещения
на официални делега-
ции, както и съ-
трудничество в сферата
на културата.



Все по-често чувам
въпроса как ще се
представи Плов-

див пред чужденците
през 2019 година, когато
сме домакини на
Европейска столица на
културата. Този въпрос
не ми харесва. А как се
представяме досега –
лошо ли? Пловдив е дре-
вен и много красив град,
затова трябва да имаме
повече самочувствие.
Фондацията  „Пловдив
2019“ изпълнява всичко,
предвидено с линейния
график – набиране и
подбор на проекти, под-
готовка на събитията по

време на откриването,
сключване на договори.
Във всички направления
по апликационната
форма имаме вече над
80 избрани проекта,
които ще бъдат реализи-
рани. Културният кален-
дар е изключително
богат, осигурен с много
средства и с голямо раз-
нообразие от събития,
включително и такива,
които не попадат в про-
грамата на Европейска
столица. Няма никакви
съмнения, че през 2018-
а, 2019-а и 2020 г.
Пловдив ще бъде град,
който ще радва пловдив-
чани и гостите с много
богат културен живот с
европейско измерение.

По всички проекти се
работи, но някои от тях
закъсняват по обективни
причини.  Въпреки това
„Централен“ няма да
остане с разбити плоч-
ки.  Важно е да се разбе-
ре и друго –   2019-а не е
последната година в
живота ни, че трябва да
свършим всичко, за
което всеки от нас е меч-
тал, сякаш след това ще
завъртим ключа и ще
затворим града. Целта
на Европейска столица
на културата е да моти-
вира местната общност
и управлението на града
да стартират ключови
проекти, които се чакат
от 20-30 години. Ние
следваме тази цел.
Стартираме проекти,
които още дълго време
щяха да отлежават,

включително за пл.
„Централен“, галериите
на ул. „Гладстон“, в
Детмаг „Снежанка“ и на
ул. „Съборна“, за която
тази година сме задели-

ли в бюджета 1,2 млн.
лева. За художествената
галерия на ул. „Гладстон“
очакваме скоро да при-
ключат процедурите по
обжалване, за кино

„Космос“ се подготвя
планово задание. Един от
важните проекти –
Голямата ранно-христи-
янска базилика, ще бъде
завършена през 2019 г., а
преди това възнамерява-
ме да започнем и изграж-
дането на площадното
пространство пред
Райфайзенбанк. Едно-
временно с това възлага-
ме процедура за закупу-
ване на мобилна зала за
около 500 зрители.

Римският форум е
проучен и ще бъде
реставриран заедно с
реконструкцията на пло-
щада. Културно-истори-
ческото наследство и в
частност археологията
са сред важните приори-
тети на община
Пловдив. Тази година
предстои да бъде
завършено проучването
на Филипопол около
Одеона и на Римския
форум-север. Жела-
нието ни е през 2018 г.
да сключим договор за
проектиране на Римския
форум-юг, където преди
години са извършени
разкопки. Идеята е на
тази площ между
Централна поща и хотел
„Тримонциум“ да се
отвори алейно про-
странство с пейки и
информационни табели,
като се експонират и
останките на античния
град. Проектът на Небет
тепе ще бъде актуализи-
ран на базата на разкоп-
ките, проведени от
археолозите през мина-

лата година. Имаме
договор за техническо
проектиране на Източна
порта на Филипопол,
като паралелно ще кан-
дидатстваме за рестав-
рацията на този ценен и
сравнително добре запа-
зен археологически
паметник, а също така и
за още няколко възрож-
денски къщи. Отворе-
ната програма е на стой-
ност около 9 млн. лева.
Цялото пространство
около Източна порта ще
бъде обновено. Искаме
да разкрием Туристи-
чески информационен
център в подножието на
Стария град, срещу
Портата.

И Тютюневият град
ще изглежда по разли-
чен начин. Започваме
ремонти в зоната около
ул. „Иван Вазов“.
Искаме инфраструкту-
рата в целия район
около Цар Симеоновата
градина, кино „Космос“
и Главната да бъде обно-
вена. В Националния
институт за паметници
на културата вече вне-
сохме заданието за про-
ектирането на ул. „Иван
Вазов“ в два варианта.
Единият е с по-широки
тротоари, вторият – за
рехабилитация на
настилката в сегашната
регулация с възможност
за паркиране. Който
вариант избере НИНКН,
ще работим по него.
Тротоарите ще бъдат с
естествени релефни
плочки с каменна фрак-
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Пловдив е все по-горд и различен,

С 3 милиона лева
започва реконструкцията

на Кукленско шосе

На 1 февруари 2018
г. в деня на Свети
Трифон Зарезан в
Регионалния етно-
графски музей в Плов-
див беше открита из-
ложбата „От Дионис до
Трифон Зарезан“, по-
светена на лозята, вино-
то и веселието. 12  бо-
гато илюстрирани табла
описват легенди за
произхода и култа към
най-почитания в Тракия
бог – покровител на
възраждащата се за нов
живот природа. Разка-
зана е историята как
езическият бог е на-
следен от християнски
светец и какво е мяс-
тото му в църковния
ритуал и народните
обичаи. Таблата съдър-
жат информация и за
Тракия – родината на
лозата и „превъзход-

ното вино“, както и
данни за виното като
храна и лек за хората,
но и дар от боговете,
средство за общуване с
тях.

Откриването на из-
ложбата бе придружено
с ритуалите на Трифо-
новден и традицион-
ното зарязване на
лозата в двора на Ет-
нографския музей. Бе-
ше осветен и раздаден
курбан за здраве, а
всички присъстващи на
празника се почерпиха
с вино за бъдещ
берекет.

Сред гостите на
събитието бяха замес-
тник-кметът по култура
и туризъм на Община
Пловдив инж. Алек-
сандър Държиков и
директорът на ОИ
„Старинен Пловдив“
Йордан Илиев.

Старият град се отваря заЕтнографският музей
почете Трифон Зарезан
с изложба и зарязване

Думата
на кмета

Доизграждаме систе-
мата за продажба на
билети, но определено
може да се каже, че тя
вече заработи. Тази
система, дава възмож-
ност на туристите и на
гражданите да закупят
индивидуален или ком-
биниран билет за посе-
щение от всеки един
обект на „Старинен
Пловдив“ . Системата
представлява електрон-
но свързани каси, които
имат точки във всеки

един обект на „Старинен
Пловдив“, коментира
директорът на общин-
ското предприятие
Йордан Илиев.

Късането на билети
на хартиен носител на
място вече е в история-
та. Следващият ход е
системата да стане
достъпна от всяка точка
на страната, на Европа и
на света. До няколко
месеца това вече ще е
факт - всеки да може по
електронен път да заку-
пи билет.

Как един човек,
който никога не е виж-
дал и никога не е чувал
град Пловдив или
България, ще може да си
закупи билет. Изпол-
звайки Google Maps
туристът, където и да се
намира той по света,
може да разгледа
Пловдив и да види
отметките на някои от
забележителностите.
Щраквайки върху кар-
тинката на Античния
театър например,
туристът влиза и вижда
историческа справка –
обяснение за това какво
представлява обекта,
кога е открит, как е
реконструиран и т.н. На
страницата има  пре-

пратка към сайта
http://www.visitplovdiv.c
om/, който е официалния
туристически сайт.
Разработва се електро-
нен магазин към сайта,
чрез койтода се създада-
ва възможност за купу-
ване на билети. От всяко
едно кътче на света,
посредством кредитна
карта или друг тип раз-
плащателно електронно
средство, туристът ще

може да си закупи билет
за забележителностите в
Стария град.

Така Старият град се
отваря за света.Ако
досега забележително-
стите са съществували
във виртуалното про-
странство само като
изображения в Google
Maps, сега посредством
платформата и елек-
тронните възможности,
човек ще можеи да си

Директорът  Йордан
Илиев работи за 

модернизацията на 
ОП „Старинен Пловдив

И Тютюневият град ще изглежда по различен начин
– започват ремонти в зоната около ул. „Иван Вазов“



закупи билет за всяко
едно от тези места.
Билетите, които предла-
га „Старинен Пловдив“,
са фиксирани по наред-
ба - индивидуален билет
за 5 лева за всеки един
от обектите и билет от
10 лева, който е за къща
„Клианти“. „Старинен
Пловдив“ предлага и
комбиниран билет, кой-
то дава възможност на

туристите да изберат
измежду Античен
театър, Балабановата
къща, къща „Хинд-
лиян“, къща „Недко-
вич“, Галерия „Златю
Бояджиев“, Малката
Базилика, Римския ста-
дион, аптека „Хипо-
крат“ и други. „Ста-
ринен Пловдив“ предла-
га и билет, който дава на
туриста 5 посещения на

стойността на 3 входа.
При закупуването на
такъв билет се генерира
индивидуален баркод,
който е валиден в рамки-
те на 48 часа. Това озна-
чава, че туристът полу-
чава отстъпка и вместо
25 лева, той заплаща 15
лева, тоест има възмож-
ност да посети 5 обекта
на цената на 3 обекта.
Това в голяма степен

спомага туристите да
останат повече в
Пловдив, да реализират
нощувка,  за да имат
повече време и да раз-
гледат повече обекти.
Това е пряко свързани с
развитието на туризма и
с генерирането на пове-
че приходи. 

„Модернизация на
„Старинен Пловдив“ ще
върви стъпка по стъпка,
имаме доста планове.
Все още не сме за-
вършили изцяло билет-
ната система. Нещата са
свързани помежду си,
изисква се и чисто тех-
нологично време, в рам-
ките на месец-два. В
момента изчакваме да
получим лиценза за
турагент. Този лиценз
ще даде допълнителна
възможност „Старинен
Пловдив“,  извършвайки
тази турагентска дей-
ност, да бъде и посред-
ник, съответно да
извършва комисионер-
ска дейност, която есте-
ствено ще води до нови
приходи. Това е и основ-
ната цел – да има ръст
на туризма и на прихо-
дите от туризма. Ако
човек има само един
продукт, не може да се

възползва максимално и
да извлече ползите от
него, няма да увенчае

начинанието си с
успех“, сигурен е
Йордан Илиев.

ция. Паважът на ул.
„Иван Вазов“ се запазва,
както и на ул. „Отец
Паисий“, където в
момента се извършва
реконструкция с подмя-
на на подземната инфра-
структура.

Сериозни промени
ще претърпят и много
други улици в Пловдив.
Предвиждаме през лято-
то преасфалтиране на
бул. „Цар Борис III

Обединител“ от панаир-
ния мост до второто
колело. Започваме
тръжни процедури за
реконструкция на
Кукленско шосе и
изграждане на велоалеи
с подмяна на водопро-
вод от надлез „Родопи“
до изхода на Пловдив.
На бул. „Менделеев“ ще
асфалтираме участъка
от „Цар Симеон“ до бул.
„Освобождение“, където

също ще сменяме
настилката. За квартал
Коматево в бюджета сме
планирали 1 млн. лева за
ремонт на квартални
улици.

Водопровод ще сме-
няме на бул. „Никола
Вапцаров“ в участъците
между ул. „Димитър
Талев“ и „Македония“ и
от ул. „Константин
Геров“  до Коматевско
шосе. Предвиждаме още

на бул. „Марица-юг“ да
довършим отсечката от
моста на УХТ до ул.
„Копривщица“.

Доста работа пред-
стои във вътрешноквар-
талните зони. Тази годи-
на влизаме в района
около Военна болница.
В строителната програ-
ма сме включили и ул.
„Велико Търново“ от ул.
„Авкс. Велешки“ до бул.
„Руски“. По ул.
„Авксентий Велешки“
ще сменим тротоарите
до Сточна гара, а също
така ще работим и на ул.
„Цанко Дюстабанов“.
Продължаваме ремонти
в квартала около ул.
„Опълченска“ и „Бето-
вен“.

Ще завършим окон-
чателно и Коматевско
шосе. На булеварда вече
няма пречки за работа.
Напролет да издадем
изцяло обекта, след като
бъде положен послед-
ният пласт асфалт и се
маркира в червено
велоалеята, която
колоездачите ще споде-
лят с пешеходците. На
бул. „6 септември“ също
остана малко работа и
през май ще го отворим.
Планираме преасфалти-
ране от Адата до „Била“
и оттам останалата част
до „Шахбазян“. Така
целият булевард ще е с
хубава настилка.
Очакваме до края на
април да отчуждим
последния имот на бул.
„Северен“. До оконча-
телното му изграждане

остават само 600 метра,
които могат да бъдат
завършени до края на
този строителен имот.
Новият булевард вече се
вижда – много широк е,
с две платна с по три
ленти, с велоалея и след
като работата приключи,
ефектът ще е впечатля-
ващ.

Пускаме движението
по целия  бул. „Васил
Априлов“. Тази година

планираме да асфалти-
раме и участъка от бул.
„6 септември“ до моста
на Марица до УХТ, след
което ще имаме магист-
рала от Централна гара
почти до изхода на
Пловдив. Приключим ли
с отчуждаването започ-
ваме да изпълняваме и
разширението на
„Априлов“ от Пещерско
шосе до „ 6 септември“.

ГРАДЪТфевруари 2018 г.

идват паметни за града събития
5

света с електронни билети

Римският форум 
ще бъде 

реставриран 
заедно 

с реконструкцията 
на площада
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167 000 лева за 3
нови детски площадки
е заделила администра-
цията на район „Южен“,
съобщи райкметът
Борислав Инчев. Те се
намират в Коматево, в
парк „Източна Румелия“
и на бул. „Ал.
Стамболийски“ от №80
до 84. „Имаме готовност
за още 5“, допълни
Инчев. С 84 000 лв. ще
се подменят 4-те пло-
щадки на детска гради-
на „Ралица“.

83 000 лева са отде-
лени за изграждане на
паркинги. Има готови
роекти за две зони на
„Ал. Стамболийски“.
Има проекти за 60 пар-
коместа и благоустрой-
ство на тротоари, улич-
но осветление  и подхо-
ди на ул. „Спартак“,
както и за паркинг на

кръстовището на ул.
„Иван Гарванов“ и ул.
„Нева“.

Заделяме пари и за
изграждане на улично
осветление в 4 участъка
- локалното платно на
бул. „Никола Вапцаров“
от №11 до №21, по ул.

„Георги Бакалов“ в
участъка от „Иван
Гарванов“ до „Тодор
Арександров“, в зоната
на детска градина
„Зорница“ и детска ясла
„Слънчо, на ул.“Дрин“ и
на  Академик Петър
Динеков“.

„И тази година прио-
ритетни за ремонт на
настилката ще са буле-
варди, оживени кръсто-
вища, улици близо до
училища и детски гра-
дини и ясли. Предви-
дили сме 21 000 лева за
изграждане на тротоари
и 11 000 лева за купува-
не на пейки и ремонт на
с ъ щ е с т в у в а щ и т е “ ,
поясни кметът на
„Южен“, като приори-
тет за ремонти са улици-
те в Коматево.

С бюджета за 2018 г.
са заделени 600 000 лева
за нова градина на бул.
„Александър Стамбо-
лийски“. За довършва-
нето са необходими още
4 400 000 лева, а гради-
ната ще бъде за 8 групи.
Строителството може да
започне през октомври.

Възстановяването
на поредните две фут-
болни игрища  в
„Тракия“ започва в Зона
А12. „Досега в зелени-
те площи на междубло-
кови пространства сме
направили 15 игрища с
футболни врати с
мрежи, като се стремим
да осигурим още пове-
че места за спортуване
близо до дома“, комен-
тира кметът на района
Костадин Димитров.

Изграждането на
нови зони за спорт е
сред  акцентите в тазго-
дишната инвестицион-
на програма на район-
ната администрация.
Предстои да стартира
ремонт на спортната
площадка до блок 96.
Предвижда се нова
ограда, обновление на
асфалтовата настилка и
оборудване със съоръ-
жения за различни
видове спорт.

Площадка за фитнес
на открито бе изградена
в междублоковото про-
странство между бул.
„Цариградско шосе“ и
ул. „Босилек“. Новата
придобивка е по желание
на младежите от кварта-
ла  и  допълва възможно-
стите за активен отдих и
спорт в обособената пар-
кова зона, където вече
има футболно игрище,
те-нис маси и детска пло-
щадка.

Също по желание на
жителите е направен
фитнес на открито и на

ул. „Ракита“, с което
откритите фитнес пло-
щадки в района стават
седем.

„Радостно е, че пло-
щадките за фитнес на
открито стават все по-
популярни. Сред основ-
ните ни приоритети е да
предоставяме все повече
алтернативи за здраво-
словен отдих, така че
особено младите да пре-
карват по-малко време
пред компютрите
вкъщи“, коментира  кме-
тът на „Източен“ Ни-
колай Чунчуков.

„Източен“ с още два
фитнеса на открито

Район „Северен“ е
вложил рекордните 770
хиляди лева в нова
инфраструктура през
2017. Това каза при
отчета за свършеното
районният кмет. Ральо
Ралев.

12 000 квадратни
метра асфалтобетонни

кръпки и 3500 квадрата
тротоарни настилки са
положени през минала-
та година.

Нови паркоместа и
асфалт са положени  на
„Карловска“  зад казино
Риц, на ул. „Богдан“ -
откъм Карловска.

Гордостта на 2017-а е

паркингът със 150 места
на бул. „България“ 2-4-
6. Изцяло нов паркинг е
направен и на булеварда
срещу № 30. Другият е
на ул. „Полк. Сава
Муткуро“.

Изцяло нови пло-
щадки са изградени в
триъгълника между
улиците „Иван Рилски“,
„Панагюрище“ и „Бър-
зея“, на ул.“ Поп Ма-
нол“, а фитнес е напра-
вен на бул. „България“
2-4-6. Детска площадка
ще има през тази година
и в кв.“ Захарна фабри-
ка“.

Детски площадки и паркинги 
в „Южен“ през 2018 година

„Старата сграда на
градина "Каменица" на
ул. "Богомил" ще се
събаря и на нейно място
ще се строи нова.
Проектът е изготвен,
издадено е и строително
разрешение“, съобщи
кметът на "Централен"
Георги Стаменов.
Забавачката ще е с шест
групи за 150 деца, с
голям кухненски блок,
физкултурен салон и
площадки с люлки и
катерушки в двора. 

Строителството ще

се финансира по опера-
тивна програма "Регио-
ни в растеж".  В списъка
са включени също така
санирането и рекон-
струкцията на двете
сгради на СУ "Любен
Каравелов", основен ре-
монт и саниране на дет-
ска градина "Снежанка",
детски ясли "Детски
смях" и ДО "Перуника“.

Нова детска градина в „Централен“

Два нови паркинга
бяха изградени в район
"Западен". Първият се
намира на улица "Гусла"
и осигурява места за 20
автомобила.

"Това е първият пар-
кинг на територията на
район "Западен", който
се изгражда въз основа
на Наредбата за реда и
условията за издаване на
разрешение за ползване
на място общинска соб-
ственост, заяви кметът
на района Димитър
Колев.Паралелно с пар-
кинга бяха изградени и
нови пешеходни подхо-
ди към него, които ще
осигурят достъп до
съоръжението.

Това е и поредната
инвестиция на районна-
та администрация в тази

част на „Западен“.
Преди две години бе

изцяло преасфалтирана
и самата улица, която

води към жилищния
блок.

В „Тракия“ връщат 
футболни игрища 

за нов живот

Рекордни 770 хиляди лева за

инфраструктура в „Северен“

Още два паркинга в „Западен“

На Сирни Заговезни Ральо Ралев бе гост на ДГ „Захарно петле“ 

Георги Стаменов откри
новата кучешка 

площадка в района. 
Тя се намира 
на ъгъла на 

бул. „Найчо Цанов“ и 
бул. „Санкт Петербург“
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- Валери, как е пра-
вилното име на твоя
спорт - киокушин или
шинкиокушин?

- Няма никаква разли-
ка. Когато президент на
световната федерация
беше Масутацу Ояма,
имахме киокушин. След
неговата смърт започнаха
да наричат нашия спорт
шинкиокушин.

- Как попаднахте в
каратето?

- Като малък много
гледах филми с Джеки
Чан и Жан-Клод ван Дам.
Така се запалих по този
спорт. Но започнах да тре-
нирам чак когато станах
на 14 години, защото
баща ми държеше да види
накъде ще тръгна с учи-
лището. После беше
лесно. Освен това аз се
оказах един късметлия.
Попаднах на двама стра-
хотни треньори. Сенсей
Георги Попов ми показа
азбуката в каратето и
непрекъснато вървеше с
мен. Сенсей Димитър
Трампов ме убеди, че за
каратето възраст няма.
Самият той е на 52 г. и се
състезава при ветераните.
Така че бързам да кажа, че
не зная докога ще се
състезавам. Още повече,
че любовта ми към моя
спорт не е преминала.

- А какво означава
сенсей?

- Съвсем накратко -
учител, инструктор, въз-
питател. 

- Не е ли опасен
вашият спорт?

- В никакъв случай.
Ние сме достатъчно под-
готвени хора и знаем
какво да правим във всеки
един момент. Нима не е
по-опасно, когато вървиш
по заледените пътища. А

и не знаеш какво може да
те удари по главата.
Жените пък са още по-
защитени. Те пазят телата
си с протектори и
нагръдници, така че всич-
ко е наред.

- А има ли побойници
при каратистите?

- Такива хора не се
задържат в нашия спорт,
защото много бързо ги
разбираме колко пари
струват. При нас има
изключително висока
дисциплина и морал. Това
са условия, при които
побойниците не виреят и
бързо, бързо се махат.

- Какви качества
трябва да притежава

един каратист?
- Рецепти няма.

Основното е да обича
спорта, да тренира с мак-
симално натоварване, да е
дисциплиниран и корек-
тен като човек. Трябва да
знае, че при нас нищо
даром не се получава. 

- Колко клуба разви-
ват карате в България?
А в света?

- У нас има близо 30
клуба, които развиват
киокушин. Ние сме в
челото. Нямам статистка
как е в света и Европа, но
едно е сигурно. Япония е
безспорният N1 в света. В
Европа много напират
поляците и литовците. В
България преди имаше
по-голям интерес, но ком-
пютрите и електронните
игри спират много от мла-
дите хора да спортуват. И
това не е само при карате-
то. Тук е мястото на
семейната среда, където
трябва да се говори за
спорт, да се подтикват
младите да спортуват. Ако
се разчита само на учили-
щата, нищо сериозно не
може да се случи. Макар
че непрекъснато се строят
спортни площадки. А
физкултурата е основният
източник на здраве.

СПОРТИСТИ НА ПЛОВДИВ

За Валери Димитров се носят
легенди в световното карате
Няма никакво съмнение, че

Валери Димитров е сред легенди-
те в световното карате.
Притежателят на 16 европейски
титли, 4 златни медала от све-
товните шампионати и 3 светов-
ни купи в дисциплината киокушин
неизменно се превръща в център
на всяко голямо първенство.
Японците  наричат сенсей Валери
Димитров най-силния чужденец в
историята на киокушин, призна-
ние, което азиатците много труд-
но си позволяват да направят,
когато оценяват качествата на
съперниците си. Друго голямо при-
знание за българския каратека от
спортуващите шинкиокушин по
целия свят е това, че са кръстили
една от техниките с крак, изпол-
звани в този стил карате на

Валери Димитров – „Валери кик“.
„Всеки път обяснявам, че този

ритник не е мой и че не съм го
открил аз, а съм го видял от друг
състезател. Този ритник е част
от техниките в каратето, които
използваме всички“, обяснява
Димитров. Но каратеките по
света наричат тази техника с
крак „Валери кик“, тъй като той
често я използва, и то успешно.
Валери получи подобаващо призна-
ние и в България. 36-годишният
феномен е единственият кара-
тист, който има място  в залата
на славата на българския
спорт.Обявяван е и за спортист
N1 на Пловдив, състезател е на
АСКК "Тракия". Съпругата му
Гергана също е каратистка, имат
2 дъщери - Василена и Цветиана.

В Япония името на
Валери Димитров е сред
най-уважаваните спорти-
сти. Но никога не забра-

вят, че българинът е
преди всичко съперник.
"Винаги, когато излизам
срещу японец, знам, че

той ще се раздава на
100%, защото там нико-
га не се отказват да вою-
ват до край", коментира
Валери изявите на саму-
раите. 

„Те са откровени
шовинисти и за тях всяка
победа над чужденец е
нещо изключително
важно. Независимо на
каква цена. Явно това е
тяхна национална черта.
Понякога съм се чудил
откъде намират такава
амбиция за победа,
въпреки че много пъти
знаят, че са обречени да
загубят", допълва плов-
дивчанинът. 

Каратето е родено в
Индия, а не е възникнало
в Япония. Легендата раз-
казва, че индийски принц
започнал да разпростра-
нява каратето в Китай.
Най-напред това станало
в манастира Шао Лин. От
там се разпространило в
Окинава и така "стъпило"
на японска земя, уточня-
ва Валери Димитров. 

Световният шампион
разкри, че японците са
решили да организират
демонстративен турнир
по шинкиокошин по
време на олимпиадата
през 2020 година в Токио
и по този начин да впе-
чатлят шефовете на
МОК, за да приемат кара-
тето в олимпийското
семейство.

Каратето идва от Индия

Валери Димитров в акция

Японците уважават победителите,
но не им прощават

Валери показва тънкостите на каратето на млади състезатели

Със сенсей Георги Попов Сенсей Димитър Трампов

Димитров е 
безкомпромисен, 

стъпи ли 
на татамитото
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Пловдивското коло-
ездене е сред бъл-
гарските клубове,

които са донесли много
слава на страната. Макар
че през последните годи-
ните този спорт бе пред
закриване, с много усилия
на сърцати хора колоезде-
нето оцеля и за него вече
се говори на по-висок тон. 

"Няма да крия, че
имахме кошмарни годи-
ни, защото не бяхме
сигурни, какво ще се
случи утре“, разказва
председателят на "Цар
Симеон" Йордан Зашев.
Не че сега всичко е наред,
но вече можем да дишаме
малко по-спокойно. И
наистина щеше да бъде
абсолютен резил, ако този
спорт беше зачерктнат не
само в Пловдив, а и в
България. Нашият град е
дал великани в колоезде-

нето като Иван Бобеков и
Иван Стефанов, като
големите Стоян Бобеков и
Борис Бочев. Сега имаме
няколко талантливи мом-
чета като Николай Генов,
Иван Ажи и Адриян Беев,
като юношите Денис
Рюстемов, Константин
Маринов, Трайчо
Черпоков, пред които се
очертават светли хоризон-
ти", гордее се Зашев,
който не пропуска да при-
знае заслугите на главния
треньор Петър Павлов.
Само за миналия сезон
"Цар Симеон" е спечелил
24 медала от различни
шампионати, а клубът е
републикански шампион
в отборните надпревари
на писта и шосе. А
Николай Генов спечели
балканската купа.  

Когато обаче заговори
за "Колодрума" настрое-
нието на Йордан Зашев се
покачва светкавично. "Не
мога да остана спокоен,
когато стане въпрос за

тази уникална зала. И
това не е само мое мне-
ние. Когато в Пловдив
дойдоха хора от
Световната централа, те
не повярваха на очите си,
от това, което видяха.
Макар да знаеха, че идея-

та за залата е на светов-
ноизвестния холандски
архитект Сандер Даума,
който е направил колоез-
дачните зали в Рио де
Жанейро, Манчестер,
Мелбърн, Пекин и къде
ли не. Те просто нямаха

думи да изкажат впечат-
ленията. 

В същото време Зашев
не се стърпя да коментира
опитите на някои хора
(отказа да назове имената
им) да омаловажат напра-
веното в Пловдив. Нещо,
което впечатлява всички
специалисти, които идват
под тепетата от цял свят.
"Чудя се на тези хора,
защо се отнасят по този
негативен начин към
хубавото. Това не е чест-
но!" И бърза да каже, че
румънски и гръцки клубо-
ве редовно идват на под-
готовка в Пловдив, защо-
то са оценили качествата
на "Колодрума". 

Йордан Зашев не про-
пусна да сподели добрите
взаимоотношения с
общината и хората, които
поддържат залата.
"Всичко е много точно.
Дори сме благодарни, че
са ни предоставили
няколко помещения".  
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На 11.03. 1898 година
под тепетата се ражда
Пловдивски колоездачен
клуб. Негов председател
става Павел Жилков.
Идеята е на млади плов-
дивчани, които учат в
Европа, купуват си вело-
сипеди и решават да раз-
виват този спорт в
Пловдив. Три години по-
късно клубът се разцепва
на две - на Пловдивски и
на  Станимашки, като
всеки продължава да
върви по своя път. На
12.02. 1933 година на
общо събрание клубът
приема ново име -
Пловдивско колоездачно
дружество "Цар Симеон".
На 10.03. 1934 г. друже-
ството се сдобива с нота-
риален акт за мястото,
където започва да се
строи колодрум. Той е
открит на 16.04.1937
година. През 1947 година

клубът се одържавява,
като се зачертава името
му, макар че то е на вели-
кия цар Симеон. През
април 1993 година плов-

дивският колоездачен
клуб възкръсва благода-
рение на 12 живи члено-
ве. Със съдебно решение
се връща името на клуба

и собствеността на колод-
рума. На неговото място
се изгражда сегашната
уникална зала "Коло-
друма". 

"Цар Симеон" се ражда през 1898 година
Управата на плов-

дивската община и лично
кметът Иван Тотев тряб-
ва да бъдат поздравени за
решението да се напра-
вят велоалеи в града,
категоричен е Йордан
Зашев. 

„Това е нещо уникал-
но и пловдивчани тепъ-
рва ще разберат предим-
ството на тези съоръже-
ния. Мога отговорно да
заявя, че всяка година
велоалеите спасяват най-
малко 7-8 човешки живо-
та, защото осигуряват
безопасно предвижване в
града. И е изумително, че
има хора, които не могат
да оценят тази придобив-
ка и сипят укори в греш-
ната посока. Но в същото
време е хубаво, че плов-
дивчани все повече

използват велоалеите
вместо да шофират
собствените си автомо-
били. Мога най-катего-
рично да кажа, че нашите
велоалеи са най-добрите
в България, дори пре-
възхождат велоалеите в
някои западни държави“,
допълва колоездачният
шеф. 

Велоалеите спасяват
човешки животи

Колоезденето оцеля, защото
ни помогнаха сърцати хора 
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