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В големия спорт
без късмет няма
сериозни успехи
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Б
улевард „Васил
Априлов“ е отворен за
движение по цялата

си дължина. Ремонтът при-
ключи и така беше решен
огромен градски проблем,
свързан с трафика.

Обособени са места на
паркиране на автомобили,
автобусните спирки и кон-
тейнерите за отпадъци.
Поставени са и два нови
светофара – на кръстови-
щето с булевард „Сво-
бода“ и улица „Генерал
Данаил Николаев“, които
са включени към Центъра
за управление на трафика.
Подменена е ВиК мрежа-
та, тротоарната настилка,
прокарана е газификация
и топлофикация.

„Това беше проект, с
който нито една адми-
нистрация до момента не
се захващаше, тъй като
беше прекалено голям
обект, скъп и създаваше

неудобство на граждани-
те. Това беше един от буле-
вардите, който се нуждае-
ше от спешна реконструк-
ция от гледна точка на тра-
фика, който преминава
през него. Той беше един от
обектите, който присъства-
ше в много предизборни

кампании и много кандида-
ти за кметове бяха ангажи-
рани с него. Ние решихме
този голям проблем, пре-
махнахме паважната
настилка, с което намалих-
ме шума, вибрациите от
автомобилите и прахa,
който се вдигаше“, заяви

кметът на Пловдив инж.
Иван Тотев.

В момента текат отчуж-
дители процедури на
имоти край „Васил
Априлов“, след което ще
започне вторият етап –
разширението на булевар-
да.

Пазете 
свободата, не ни

е подарена!
От името на Община Пловдив и

лично от свое име бих желал да Ви
поздравя с Националния празник на Република
България и 140-та годишнина от
Освобождението ни от османско иго.

На този празничен ден, когато горди ще разве-
ем българския трибагреник, нека не забравяме, че
нашата свободата не е подарена, а извоювана
благодарение на поколения българи, революционе-
ри, просветители и будители, на хиляди знайни и
незнайни герои.

Трети март 1878 година отбелязва новото
възкресение на българския народ, който в про-
дължение на пет века е лишен от държавност и
собствен път на развитие. На тази паметна
дата България отново се завръща на картата на
Европа.

Днес отново се прекланяме с признателност
пред хилядите български жертви,  паднали в бор-
бата за национална независимост, отдаваме
почит към всички руски, румънски, финландски,
полски, украински, сръбски, черногорски, естон-
ски, литовски, латвийски и други воини.

Ние, съвременните пловдивчани, помним и се
гордеем със своята история, с богатото си кул-
турно-историческо наследство. Наш дълг е да
съхраним този дух и порив за свобода, за да го
предадем на бъдещите поколения. Нека пазим
своята духовност, култура и традиции, да защи-
таваме с достойнство европейската си принад-
лежност и ЗАЕДНО уверено да градим един моде-
рен и достоен Пловдив в интерес на неговите
граждани!      

Инж. Иван Тотев, 
Кмет на Пловдив

„Тази година се
навършват 35 години от
побратимяването на двата
града. Добрият диалог и
традиционно близките
отношения не само ще се
запазят, но и ще се
задълбочават, подчерта
кметът на Пловдив Иван
Тотев на срещата в Солун
със своя колега Янис
Бутарис. Двамата се спо-
разумяха да изготвят план
с конкретни проекти и

срокове.
Популяризиране дома-

кинството на Пловдив
през 2019 като Европейска
столица на културата бе
сред акцентите в разгово-
ра.  Солун е бил столица
на културата на Стария
континент през 1997 г. и

може да сподели добри
практики и опит при орга-
низирането и провеждане-
то на този престижен
форум. Сътрудничеството
в областта на туризма и
разменно участие в тема-
тични форуми бе друга
обсъждана тема.

Голям интерес домаки-
ните проявиха към опита
на Пловдив в Монтесори
обучението и въвеждането
на иновативните техноло-
гии в общинските детски
градини и училища.
Договорен бе и младежки
обмен между Солун и
Пловдив

Концерт в храма „Све-
ти Свети Кирил и
Методий“изнесе  плов-
дивската девическа хоро-
ва формация „Евмолпея“.

Пловдив и Солун 
с общи проекти 

Шампионски медали от ВК „Марица“ получиха кметът на Пловдив Иван Тотев и зам.-кметът  Георги
Титюков. Отличията се дават за безусловната подкрепа, оказана от Община Пловдив на волейболния

отбор, който спечели четвъртата поредна шампионска титла. „Като голям фен на волейбола подкрепям
този спорт и винаги, когато имам възможност, посещавам техните мачове. Благодаря на волейболистките,

които ни карат да се чувстваме много горди от техните успехи. Те обединяват Пловдив и имат п ълна 
подкрепа“, заяви кметът Иван Тотев, който прие шампионките в представителната зала на площад 

„Стефан Стамболов“ № 1. 

Падна голям градски проблем –
„В. Априлов“ е отворен

Георги Цонов:
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„Г
алерия 2019“
ще се появи в
двата етажа на

бившия  „Детмаг Сне-
жанка“. Пустеещите по-
мещения ще добият
съвсем нов вид.

На партерния етаж
ще бъде премахната
една от стените, за да се
отвори цялото прос-
транство. Ще се обо-
соби малка зона за
подготовка на картини и
рецепция, ще се изгради
ново стълбище за
обходно разглеждане на
галерията и  асансьор,
водещ към втория етаж.

Основното простран-
ство на втория етаж се
запазва, като проектът
предвижда възможност
за разделяне голямата
зала на две по-малки.

Галерията ще  работи
на различни режими,
включително и вир-
туални, затова една от
стените ще е свое-
образен бял екран, а на

няколко места на тавана
ще бъдат разположени
стационарни проектори.

Надеждите на об-
щината са в най-кратки
срокове да бъде сключен
договор за изпълнение,
за да започне реали-
зацията на проекта.

Обектът ще се управ-
лява изцяло от
Общината. Предложе-
нието е новата галерия
да носи името „Галерия
2019“, за да остане като
знак за годината, в която
градът е домакин на
Европейска столица на
културата.

Продължава работата
на Община Пловдив и
по реализацията на
проекта за галерията на
улица „Гладстон“ 32,
след като изтекоха
сроковете за обжалване 

За Градската худо-
жествена галерия на
улица „Съборна“ 2
разрешението на строеж
влезе в сила и ще се
стартира работа по

обществената поръчка
на обща стойност 1,2
милиона. Предвижда се
цялостен основен ре-
монт на всички етажи с
подмяна на осветле-
нието, дворното прос-
транство, разширяване
на стълбището. В
зеленото пространство,
което води към входа на
сградата на галерията,
ще бъдат разположени
произведения на изкус-
твото. Оградата ще бъде
премахната, простран-
ството ще се отвори. В
проекта са съобразeни
всички изисквания с
най-новите стандарти за
влажност на въздуха,
осветление.

„Въпреки че има
постоянна експозиция,
там може да има и
други, които да се
интегрират, като имаме
запитвания за 2019 г. от
няколко чуждестранни
фирми“, посочи замес-
тник-кметът Алексан-
дър Държиков. Той
уточни, че на първия
етаж има възможност за
отделяне на няколко
зали. Вече има готова
рампа, предназначена за
хора с двигателни ув-
реждания, която е
изградена в приобщен
имот, където е предви-
ден и паркинг (зад двора
на „Граждански клуб“).
Срокът за изпълнение е
12 месеца.

март 2018 г.

Сагата около площад
„Централен“ приключва
и продължават процеду-
рите около реконструк-
цията му.  Голямата об-
ществена поръчка за
„Централен“ е за 10 250
000 лева.

Ето какво ще се
прави:

Реконструкция и ре-
витализация на площада
– проектиране, изпълне-
ние на строителството и
осъществяване на автор-
ски надзор. Социализа-
ция, консервация, рес-
таврация и експониране

на Форум „Запад“.
Изработване на идеен
инвестиционен проект за
подлез „Тримонциум“.
Социализация, консерва-
ция, реставрация и експо-
ниране на Форум „Се-
вер“. Основен ремонт на
подлеза при Централна
поща – транспортен възел
на бул. „Цар Борис ІІІ
Обединител“ – бул.
„Княгиня Мария Луиза“ –
ул. „Гладстон“.

През април общината
ще подпише и договора за
изпълнение на дълго
чакания воден проект на

Пловдив. Обществената
поръчка за рекон-
струкция, модернизация
и изграждане на
пречиствателна станция
за отпадни води е с
прогнозна стойност над
58 млн. лв. Тя е част от
„Интегриран проект за
водите на Пловдив“ по
ОП „Околна среда“ 2014-
2020 г.“ 

Другият компонент  на
водния  проект на включ-
ва ВиК дейности и
асфалтиране на десетки
улици главно в район
„Северен“. Общата стой-
ност на Водния цикъл е
около 115 000 000 лева.

С реализацията на Ин-
тегрирания проект трябва
да бъдат подменени 14 км
водопроводи и 800
сградни отклонения, 16,1
км второстепенна канали-
зационна мрежа. Ще бъде
извършена рехабили-
тация на 2,8 км от
съществуващия колектор
VII,изграждане на раз-
товарващ колектор VII,
както и реконструкция,
модернизация и до-
изграждане на пречист-
вателна станция за
отпадни води – Пловдив.

Започна изграждане-
то на планирания
Образователен център в
район „Източен“. Той е
по проект „Всички
заедно – за по-добро
образование и здраве“,
финансиран от Българо-
швейцарска програма за
сътрудничество. Замес-
тник-кметът Георги Ти-
тюков и директорите на
училищата „Найден
Геров“ и „Кирил Нек-
тариев“ направиха първа
копка в двора на
Центъра, който ще бъде

построен в общия двор
на двете училища.

В новата сграда на
Образователния център
ще има спортна зала, зала
за работа с деца и родите-
ли, стая за образователни
медиатори, съблекални и
помощно помещение.

По същия проект
започна изграждането и
на Здравен център в
двора на  ДКЦ „Изток.

В новата сграда ще
функционират 5 кабине-
та, оборудвани със съвре-
менна диагностична апа-
ратура и в тях ще работят

специалисти в областта
на общата медицина,
педиатрията, акушерст-
вото и гинекологията,
които ще обслужват
жителите на района,
както и социалнослаби и
неосигурени граждани.
Ще се извършват без-
платни консултации, про-
филактични прегледи,
кампании за превенция
на редица заболявания
включително ранна бре-
менност, детски боле-
сти, сърдечно-съдови
заболявания, диабет и
др.

Два нови центъра -  
образователен  и здравен

Община Пловдив
спечели проект за
изграждане на социално
предприятие за хора с
увреждания. Финанси-
рането на стойност 379
859 лв. е по Оперативна
програма „Развитие на
човешките ресурси“.
Разработеният в отдел
„Бизнес развитие и
международно сътруд-
ничество“ проект е
класиран на 7-мо място от
общо 800 проекта,
одобрени по процедура
„Развитие на социалното
предприемачес-тво“.

32 нови работни места

за хора с различни видове
увреждания ще бъдат
създадени в социалното
предприятие. Наетите по
проекта хора със
специални потребности
ще бъдат обучени да
изпълняват дейности,
свързани с производс-
твото на промоционални
материали като текстилни
торбички и магнити за
хладилник.

Наред с това са
предвидени различни

интервенции, с които да
се подкрепи процесът на
социална и професио-
нална интеграция на

целевата група. За
постигане на тази цел ще
бъдат наети психолози и
социални консултанти,
които да работят с хората
с увреждания за
подобряване на тяхната
мотивация, психологи-
ческо състояние и
социални умения. На
работниците с увреж-
дания ще бъде пред-
оставено обучение за
повишаване на социална
им компетентност.

Още 32 работни места по социален проект

„Галерия 2019“ - новата
зала за изкуство в Пловдив

Успешно завършилите
жени в единственото по

рода си в Пловдив
социално предприятие в

Коплекса за социални
услуги „Свети Георги“

вече получиха
свидетелствата си за

професионална
квалификация

Водният проект на Пловдив е на стойност 
над 115 милиона лева

Тръгват важни за Пловдив 
проекти за над 125 милиона лева
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Кирил Димитров е
победителят от
конкурса на Об-

щина Пловдив „Най-
добър млад предпри-
емач“ за 2017 година.
Той впечатли журито с
план за разработване на
електрически безпи-
лотен самолет, който
може да лети от 3 до 10
часа, като обследва и
наблюдава големи пло-
щи. 

Конкурсът се орга-
низира за 9-а поредна
година от дирекция
„Спорт и младежки дей-
ности“, а Община Плов-
див е единствената в
България, която провеж-
да подобна надпревара
на бизнес проекти на

хора от 18 до 33 години.
Голямата награда от

7000 лева бе връчена от
заместник-кмета Георги
Титюков и кмета на
район „Западен“  Дими-
тър Колев. 

„В момента разработ-
ваме самолет, който да
може да лети до 300

км/ч и който да се
използва за преследване
на нарушители по ско-
ростни пътни артерии
като магистрали. На-
шият проект е от ос-
обена важност за наблю-
дение при възникнали
горски пожари, каквито
напоследък има през

летните месеци“, обясни
победителят Кирил Ди-
митров.

Проектът „Стая на
емоциите“ на Теодора
Пампулова спечели вто-
ра награда от 4000 лева.
Нейната идея е за стая за
деца където да работи
по овладяване на

силните детски емоции.
На трето място се

красираха  Мирослав
Гаригов за разработване
на специално мобилно
приложение за туристи
„Пловдив гайд“ и Ди-
митър Зангаров за
развиване на фирма за
фото и видео заснемане

с дрон.
Имаше и други ин-

тересни проекти, сред
които създаване на
ресторант „Прозрение в
тъмното“ на Евгения
Христозова, храна на
колела на Красимира
Йовчева, академия за
млади дами на Кра-
симира Харалампиева,
здравословно училище
на Стефани Тодорова,
велосипедни куриерски
услуги на Иван Попов.

Седем посланици на
Швейцария в страни от
Балканите се срещнаха с
кмета на Пловдив Иван
Тотев. Те бяха в града за
регионалната среща на
Швейцарската агенция
за развитие и сътруд-
ничество, посветена на
ромската интеграция.

Кметът Иван Тотев
посочи, че до момента в
Община Пловдив са
реализирани социални
проекти за 29 милиона
лева, насочени към
социално уязвими

групи, самотни хора или
такива със специални
потребности. Сред тях
за трапезариите за над
2000 социално слаби
граждани, на които се
осигурява топъл обяд,
финансиране на
храненето на 1000 души,
болни от диабет и
доставка на храни на
бедни граждани,

„Оперативните про-
грами и фондовете ни
помагат да развием со-
циалната политика на
Община Пловдив. Има-

ме собствени социални
програми за уязвимите
групи в обществото,
които съфинансиране с
европейски програми“,
уточни Иван Тотев и
даде още един пример,
при който Община
Пловдив работи
съвместно с Българския
червен кръст, като се
обслужват самотни
възрастни хора.

„3,5% е безрабо-
тицата в Пловдив,
между 6 и 8% е в ре-
гиона. За това е много
важна съвместната
работа с швейцарското
посолство по програ-
мата за дуално обу-
чение. Политиката на
Община Пловдив е
продължение на нацио-
налната за намаляване
на случаите за ранно
напускане на училище
поради културни съ-
ображения, ранно
раждане и изоставяне на
децата“, каза още Иван
Тотев. Той покани
посланиците да посетят
Пловдив през 2019
година, когато градът е
Европейска столица на
културата.

Седем посланици на Швейцария 
с покани за „Пловдив 2019“

„Членството на Бъл-
гария в Европейския
съюз отвори нови въз-
можности пред градо-
вете ни. От 2007 година
страната ни е част от ЕС
и през този  период
промяната на Пловдив
се случи пред очите ми.
Като част от местното
управление и кмет
втори мандат имам въз-
можността да участвам
пряко в промяната на
града“, заяви кметът
Иван Тотев на среща
тази сутрин с експерти
от Съвета на Евро-
пейския съюз – COELA
„Разширяване и страни,
преговарящи за член-

ство” и COWEB „Запад-
ни Балкани”.

По време на разго-
ворите в Дома на култу-
рата бяха обсъдени
процедурите и програ-
мите в ЕС и на пробле-
матиката на съседните
ни страни, които още не
са членове на Евро-
съюза, включително ин-
фраструктура, възмож-
ност за свързаност в
различните области –
образование, дигитал-
на, междуобщинска,
регионално сътрудни-
чество, инвестиционен
климат.

„Пловдив е от най-
бързоразвиващите се

български градове. Над
70 хиляди са заетите в
сферата на производст-
вото, а над милиард и
половина евро са
инвестициите в региона
през последните 10
години. През послед-
ните години се опитва-
ме да развиваме IT ин-
дустрията, което дава
възможност да запазим
младите хора тук“, каза
ощеИван Тотев. 

Гостите разгледаха
основните забележител-
ности и да се запознаят
с културно-историчес-
кото ни наследство на
най-стария жив град в
Европа. 

Пловдив се променя всеки ден

Общината с банка за
бизнес идеи от млади хора

На международната туристическа борса
„Интурмаркет“ в Москва към Пловдив беше
проявен засилен интерес от Китай, Турция, Гърция,
Египет и Судан. В рамките на изложението
представителите на община Пловдив  се срещнаха
с туроператори и туристически агенти от от цял
свят. Участваха 1 400 изложители от над 130
страни.

Пловдив представи културно-историческото си
наследство  на щанд от 100 квадратни метра заедно
с комплекс „Дюни“ и Самоков.

На друг форум отново в Москва -„Пътешествия
и туризъм“ 2018,  Пловдив се представи с една
страница в руско туристическо списание, като
акцентът  беше „Пловдив – Европейска столица на
културата 2019“.

Интерес към града от Китай, Египет и Судан

На пловдивския щанд с министъра на туризма  Николина Ангелкова 

Кирил Димитров
впечатли 

журито с идея за
електрически 

самолет



С
троителната про-
грама на Община
Пловдив върви по

план. Очакванията са до
няколко месеца да бъде
готов и булевард „Рус-
ки“, след като за движе-
ние си цялата си дъл-
жина беше пуснат бул.
„В. Априлов“.

Реконструкцията на
булевард „6-ти сеп-
тември“ до кръговото
кръстовище на магазин
„Бриколаж“ може да
продължи, след като
ВАС се е произнесъл в
полза на Община

Пловдив по делото за
отчуждаване на сградата
на автосервиза и ще

бъде отворен излаз към
булевард „Марица“ –
юг..

„Надяваме се тази
година да е последната с
големи задръствания за-

ради ремонти на ос-
новни булеварди. Това
обаче не означа, че

спираме да работим по
подобряване на инфра-
структурата на града.
Напротив, в момента
започваме подготовка по
възлагане на ремонта на
булевард „Христо
Ботев“, който е тежък
обект и ще се изпълнява
няколко години“, обясни
кметът Иван Тотев и
посочи, че се предвижда
да бъдат подменени
магистралните водо-
проводи и сградни ин-
сталации от Централна
гара до „Коматевско
шосе“ и до „Пещерско
шосе“, като ще бъде
премахнат и паважа на
булевард „Копривщи-
ца“. Стой-ността на
проекта е 7,5 милиона
лева.
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Ударно ремонтират и „Руски“

Паркирането в „Си-
ня зона“ се улеснява
още повече след като
ОП „Паркиране и ре-
патриране“ монтира на
възлови места 10 нови
автомата за таксуване

Два паркомата са
поставени на площад
„Сливница“ срещу
гранд хотел „Пловдив“
/Новотела/, един –
между улиците „Васил
Левски“ и „Брезовска“,
три броя има на бул.
„Марица-юг“ в отсеч-
ката между колелото на
бул. „Цар Борис III
Обединител“ и Пеше-
ходния мост, един пар-
комат е монтиран на
„Марица-юг“. По един
брой са поставени на
ул. „Цанко Дюстаба-
нов“ до ПУ „Паисий
Хилендарски“, в нача-
лото на ул. „Капитан
Райчо“ след кръсто-

вището с бул. „Цар
Борис III Обединител“,
както и от северната
страна на бул. „Кня-
гиня Мария Луиза“.

„Община Пловдив е
последователна в по-
литиката си за ясно
регламентиране на пра-
вилата за таксуване в
„Синя зона“, като се
ограничи субективният
фактор. Същевременно
създаваме и удобство за
гражданите, като им
предоставяме алтерна-
тивни начини на запла-
щане“, коментира зам.-
кметът Златин Велев.

Новите автомати ра-
ботят и при най-небла-
гоприятните атмосфер-
ни условия и са така
програмирани, че не
таксуват в дните и
часовете, когато пре-
стоят в „Синя зона“ е
безплатен.

Улиците се мият двойно повече

Още 10 автомата за
паркиране в „Синя зона“

За да се подобри
качеството на атмо-
сферния въздух миенето
на Пловдив се удвоява.
Специализирани 15 ав-
томобила ще мият 8 часа
през нощта на маркуч, а
след смяна на шофьо-
рите още 8 часа през
деня машинното миене
ще продължава на дюзи.
За вътрешноквартал-
ните улици, велоалеите,
тротоарите и другите
пешеходни зони се
пуска закупената през
последните години ма-
логабаритна мултифун-
кционална техника.

От 2012 г. насам
всички улици първа
категория се мият 5 пъти
седмично, втора катег-

ория – 3 пъти, поне
веднъж в седмицата се
мият третокласните и
дори най-малките улици,
припомни директорът на

„Чистота“ Иван Стоянов.
Той посочи, се „Чистота“
предоставя графиците за
миене на всички медии,
така че гражданите да

могат да оказват контрол,
а и съдействие, като по
възможност преместват
паркираните автомоби-
ли.

На 12 март стартира
кампанията „Регист-
рирай куче и спечели
награда”. Тя ще се про-
веде за четвърта поредна
година. Насочена е към
собствениците на до-
машни кучета, които
стриктно спазват за-
коновите разпоредби и
надлежно декларират
притежаването на до-
машното си куче. 

Предвидено е 12 из-
рядни притежатели на

кучета, да получат пакет
подаръци за своя лю-
бимец /разнообразни ак-
сесоари и груминг ус-
луги/, ако до 10-ти де-
кември 2018 г. регис-
трират своето домашно
куче в районната адми-
нистрация по местожи-
веене.

На 19 март започна и
втора кампания, която е
за подпомагане  кастра-
цията на домашни
кучета и котки, отглеж-
дани в Пловдив.

Регистрирай куче и спечели награда

Интерес към
саниране по

програма
„Региони в

растеж“
Около 70 заявление

за интерес са подадени
за саниране на сгради по
Оперативна програма
„Региони в растеж“. Те
надвишават разполагае-
мия финансов ресурс от
18 милиона лева, но
въпреки това собствени-
ците, които към момента
са регистрирали сдруже-
ния, но все още не са
подали заявление за
интерес, ще бъдат прие-
мани от районните
администрации и след
този срок, за да при-
ключи процедурата.

Информационната
кампания по ОП „Ре-
гиони в растеж“ в
Пловдив започна през
март 2016 година. Дей-
ностите за  повишаване
информираността на
собствениците на само-
стоятелни обекти бе въз-
ложена на районните
администрации. В из-
пълнение на това си
задължение на сайто-
вете на районите бяха
публикувани указания за
кандидатстване по про-
грамата и образци на
документи за попълване.

Служителите на ра-
йонните администрации
проведоха срещи с до-
моуправителите, за да
разяснят условията за
кандидатстване и необ-
ходимостта от пред-
приемане на мерки за
енергийна ефективност.

Весело настроение на 1 март в общината донесоха децата от 4-та група на ДГ
„Майчина грижа”. В заседателната зала пред служителите на администрацията

те изпълниха няколко песни и стихотворения за пролетта и Баба Марта с
пожелания за здраве, берекет и късмет. Както повелява традицията, кметът
Иван Тотев завърза мартеница на всяко едно от децата с пожелание да са

здрави и много послушни. Освен бурни ръкопляскания за доброто си
представяне малчуганите получиха подаръци и вкусни лакомства.



Д
ецата ще бъдат
класирани за
прием в първи

клас и по постоянен
адрес, като досега това
ставаше само по
настоящ. Това е една от
промените в Наредбата
за приемане на ученици
в първи клас на
общинските училища на
територията на град
Пловдив, Общинската
администрация вече е
изготвила списъци на
децата, които следва да
постъпят в първи клас и
ги е предоставила на
директорите на учили-
щата на база на
съответното райони-
ране. В тези списъци те
фигурират и с постоян-
ния, и с настоящия си
адрес. При кандидатс-
тване за конкретни
училища за всяко от
желанията ще се
използва само един, като
ще се избира по-бла-
гоприятният за детето.

Родителите на род-
ените през 2011 година
деца, които подлежат на
задължителен прием в
първи клас през
учебната 2018/2019 го-
дина, ще могат да
подават заявления за
първо класиране до 31

май – на хартиен но-
сител, и до 3 юни он-
лайн, съобщиха от Об-
щина Пловдив. Вече са
ясни сроковете, според
които ще бъде осъщес-
твено класирането и
записването на децата
им. Новите правила за
2018 година са уточнени
и са публикувани на
интернет страницата на
системата на адрес
http://priem.plovdiv.bg в
раздела „Нормативни
документи“.

На същото място е

публикуван и утвърде-
ният График на дей-
ностите за 2018 година.
Той съдържа всички
срокове, свързани с
обявяването на свобо-
дните места, участието в
предвидените три кла-
сирания и записването в
първи клас.

Свободните места за
първо класиране ще
бъдат публикувани в
електронната система на
училищата до 2 май, а
резултатите ще бъдат
обявени на 5 юни.

Ще има второ
класиране – на 19 юни, и
трето – на 3 септември.

Системата позволява
за всяко дете родителят
да може да посочи до 5
желани училища, не-
зависимо от адресната
му регистрация.

Най-голямо предим-
ство получават децата,
които имат адресна ре-
гистрация на територия-
та на района на учи-
лището, за което кан-
дидатстват. Двата адреса
– настоящ и постоянен,

са равнопоставени. Най-
много точки събират
деца с адресна регис-
трация повече от 3
години спрямо момента
на кандидатстване – те
попадат в първа група.
Във втора група са
децата с адресна регис-
трация от 1 до 3 години
спрямо подаването на
заявление, а в трета –
тези с адресна регис-
трация до 1 година.
Предвиден е критерий
за кандидат-първолаци
от съседни райони, но те
ще бъдат класирани след
децата от района. Раз-
ликата в точките за
основния критерий за
адресната регистрация и
тези за допълнителните
критерии е значителна.

Деца с постоянен или
настоящ адрес в района
на училището, който не
е променян в пос-
ледните над 3 години
при подаване на зая-
влението за прием в 1
клас, ще получават мак-
сималният брой от 80
точки. Ако детето е с
постоянен или настоящ
адрес в района на
училището повече от
една година, но адресът
е променян пред по-
следните от 1 до 3

години, кандидатът ще
получава 60 точки. 40
точки ще гарантира
адрес в района, проме-
нян през последната
година. Само 20 точки
носи адрес извън
прилежащия район, а
ако кандидатстващия
ученик е извън тери-
торията на община
Пловдив, няма да по-
лучи никакви. Провер-
ката ще става ав-
томатично или чрез
документ от ГРАО.

Всяко дете получава
допълнителни точки по
реда на посочените от
родителя училища, за
които кандидатства.
Първото желание носи
7, второто 5, третото и
четвъртото, съответно 3
и 1 точки. За пето
желание не се при-
съждат точки.

Анализите на
данните от кампанията
по приема през 2017
година показват, че в над
75% от училищата са
приети всички деца,
пожелали прием, неза-
висимо от точките, кои-
то са събрали. Още на
първо класиране по
първо желание през ми-
налата година бяха
класирани 94% от
всички кандидатстващи.
Има приети деца и от
близките населени
места.

Съветът на експер-
тите от общинския
отдел “Образование”
към родителите е да не
се стремят да постигат
максимума точки и да
посочват най-желаните
училища на първите две
места, дори и да не са от
прилежащия район.
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Приемът на първолаци
по новите правила
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Пловдивска област е
рекордьор по най-голям
брой подадени предло-
жения за иновации за
учебната 2018/2019
година.  154 нови пред-
ложения за иновации от
68 общини са по-
стъпили в МОН, като
най-много са училищ-
ните проекти от област
Пловдив  -24. Следват
Бургас с 19 и София-
град  с 16. 

Одобрените мина-
лата година училища за
Пловдивска област бя-
ха 16, от които 9 в града
под тепетата

Най-висок е процен-
тът на предлаганите
иновации, свързани с
нови методи на пре-
подаване, както и тези,

които касаят организа-
цията или съдържа-
нието на обучението. 

Най-често среща-
ните проекти от начал-
ните училища имат въз-
питателен характер.
Повечето са свързани
са с екологични учи-
лищни инициативи, ка-
къвто е на пловдив-
ското НУ „П.Р. Славей-
ков”, с дейности,  които
развиват креативните
умения чрез изкуства и
се стремят към пови-
шаване интереса към
четенето.

С проект за пилотно
въвеждане на метода на
Монтесори в 1 клас
кандидатства пловдив-
ското СУ „Св.Св.Кирил
и Методий”.

В Пловдив се
проведе конференция-
та „Културното наслед-
ство: за една по-ус-
тойчива Европа”- част
от програмата на
Българското председа-
телство на ЕС. За
първи път бяха връ-
чени девет „Знака за
европейско наслед-
ство“ извън Брюксел.

Политиката за
опазване и социали-
зация на културното
наследство не само
трябва да постигне
полезно взаимодейс-
твие с останалите сек-
торни политики, но и
баланс на права и
отговорности между
публичните власти,
специалистите, бизне-

са, гражданското об-
щество, нестопански
организации, местните
общности и всички
други заинтересовани
от културното на-
следство лица и ор-
ганизации с оглед осъ-
ществяването на т. нар.
основано на участие
управление. Според
редица изследователи,
за да се приложи
успешно основаното
на участие управление
на културното наслед-
ство се налага то да се
базира на ясни прин-
ципи, между които:
взаимно доверие меж-
ду партньорите; пуб-
личност и прозрачност
на действията на
всички страни; ясна

отговорност на всеки
един от участниците;
готовност за прио-
бщаване и отвореност;
отчетност, и т.н. За да
се прилагат те успеш-
но обаче е необходимо
всички страни да
достигнат до ясен кон-
сенсус, че визираното
наследство, за което
ще работят съвместно,
е общо благо за всички
участници в процеса .
Върху това дебатираха
участниците в конфе-
ренцията.

„За нас е висока
чест да бъдем дома-
кини на форум от
такъв висок ранг в на-
вечерието на годината,
в която Пловдив ще
бъде културна столица

на Европа. Пловдив е
град с много имена и
много лица! Разполо-
жен е на кръстопътя
между Запада и
Изтока, където исто-
рията и съвремието
вървят ръка за ръка, а
културата и изкуството
процъфтяват в пъстро
многообразие от древ-
ността до днес. Мно-
жеството народи, оби-
тавали територията на
града през 80-ве-
ковната му история са
оставили следи в
дебелите над 12 метра
културни пластове и
градежи, които обус-
лавят богатото му
културно наследство.
Убеден съм, че кул-
турата и наследството
като споделен ресурс и
общо благо имат се-
риозен потенциал да
бъдат движеща сила за
възстановяване обе-
диняващите връзки
между нашите общес-
тва, да бъдат един от
най-важните инстру-
менти, допринасящи за
у т в ъ р ж д а в а н е
чувството на принад-
лежност и общност
между европейските
граждани. За постига-
нето на една обединена
Европа, гарантираща
мир, сигурност, основ-
ни свободи и про-
сперитет“ , заяви
Александър Държиков,
заместник-кмет по
култура и туризъм. 

В Пловдив: „Културното наследство: 
за една по-устойчива Европа”

Пловдив рекордьор 
по предложения за

иновации
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„Тракия“  ще има нов
парк върху 10 декара
площ, обяви районният
кмет Костадин Димит-
ров, който представи
строителната програма
на администрацията за
2018-а. Новото зелено
пространство е между
комплекс „Елит“ и
„Лидъл“, където се раз-
полагаха гостуващите
циркове.

В парка ще има дет-
ска площадка, сцена,
поливна система и пъте-
ки към търговските
вериги наблизо. Паркът
е емблематичен и ще
има габиони – големи
мрежи, пълни с каменни
блокове.

Паркинг на 7 етажа
ще бъде изграден в мик-
рорайон А8 срещу блок
15, разкри още от про-
ектите за годината

Костадин Димитров. На
всеки етажите ще има
място за 70 автомобила.
Тази година е планира-
но проектирането на
съоръжението.

30 000 лева са заде-
лени за  голяма спортна
площадка до блок 96,
като се уточнява за
какво да е – баскетбол
или тенис.

80 000 лева  ще бъдат

инвестирани в нови
паркинги на мястото на
премахнати гаражи в
микрорайон А12. 

Тази година ще бъде
проектиран и пътят до
Ботаническата градина,
а за 10 000 лева ще
бъдат поставени нови
пейки на различни
места по заявки на
жителите на района.

Благотворителен Ве-
ликденски базар под
надслов "Подари усми-
вка" бе открит в сграда-
та на район "Западен",
както и в СУ "Свети
Свети Кирил и
Методий". 

Инициативата се
организира от възпита-
ници на учебното заве-
дение с подкрепата на
кмета на района Ди-
митър Колев.

Основната цел на
учениците е да съберат
средства за материали,
с които да бъдат изри-
сувани част от стаите
на детското отделение
на УМБАЛ "Свети
Георги". Димитър Ко-
лев също се включи в
базара. Той приветства
инициативата и призо-
ва повече пловдивча-
ни да си изберат нещо
от нея.

Кметът на район
„Източен“ Николай
Чунчуков даде офици-
алния старт на  образо-
вателната кампания за
здравословно хранене
“Да сме здрави“, която
ще се проведе за осма
поредна година в дет-
ските градини на
Пловдив. Кампанията е
безплатна за децата и е
част от образователната
политика на Община
Пловдив. В следващите
три месеца тя ще обхва-
не децата на възраст пет
и шест години в общо
60 общински детски
заведения на територия-
та на град Пловдив.Чрез
развлекателни игри
децата се запознават с
основните групи храни

За първи път тази
година програмата на
водещите е съобразена
с принципите на
Монтесори педагогика-
та, в унисон с политика-

та на Община Пловдив
за въвеждане на обуче-
ние, възпитание и
социализация на децата
в общинските детски
градини чрез прилага-
нето на метода. 

През последните
седем години в рамките

на кампанията „Да сме
здрави“ са изнесени
1000 представления
пред повече от 40 000
деца за необходимостта
от разнообразно, балан-
сирано хранене и упо-
треба на плодове и
зеленчуци.

Кампанията „Да сме здрави“
тръгна от „Източен“

В район „Южен“
през  тази година прио-
ритет са детските пло-
щадки, потвърди кметът
на района Борислав

Инчев. В момента се
изграждат две – в парк
„Източна Румелия“,
която е пред завършва-
не, и на ул. „Кукуш“ до

Бетонния мост със срок
до 20 април. 

Предстои старт на
трета площадка на бул.
„Ал. Стамбо-лийски“
80-84 и трябва да бъде
завършена в първите
дни на май.

Районната админист-
рация започна и
запълването на дупките
, включително и  на
малки вътрешноквар-

тални улици. Стартът
беше с дупки по „Н.
Вапцаров“, „Ал. Стам-
болийски“ и „Трети
март“. Предстоят кърпе-
жи по  „Кукуш“, „Д.
Талев“, „Македония“.

Борислав Инчев се
надява да бъдат пре-
асфалтирани изцяло
„Борис Шивачев“ и
„Щип“. 

Нов парк и паркинг 
на 7 етажа в „Тракия“

Администрацията на
„Централен“ стартира
подготовката за изграж-
дане на два нови пар-
кинга -  на ул. „Антон
Тайнер“ и на бул. „6 сеп-
тември“. Те ще ще оси-
гурят 60 места за парки-
ране. 10 места за пред-
видени за туристически
автобуси. 

„Паркингът на „6
септември“ е в близост
до Стария град и центъ-
ра на Пловдив, които
очакваме да бъдат
активно посещавани
през следващите две
години. За целта на
входа на паркинга ще
има монтирана бариера

и срещу такса шофьори-
те на туристически авто-
буси ще могат да оста-
вят превозните средства
на охраняем паркинг“,
коментира кметът на
района Георги Стаме-
нов. 

В района на
„Капитан Райчо“, къде-
то след премахване на
гаражите, зоната има
спешна нужда от обла-
городяване, ще бъде
изграден вторият пар-
кинг за 16 автомобили.

„Предвиждаме подо-
бряване облика и на
околните пространства -
зелени площи, осветле-
ние, тротоарна настил-
ка, пейки за отдих.“,
допълва инж. Тошо
Пашов, зам.-кмет на
„Централен“.

Още 60 паркоместа в „Централен“

Стартира пролетното
залесяване в район
„Северен” , съобщи
кметът на района Ральо
Ралев.

40 броя широколист-
на дървесна растител-
ност от вида рустифина
вече са засадени в сред-
ната ивица на ул.”Васил
Левски” (Карловско
шосе) от служителите
на ОП „Градини и пар-
кове”.

Районната админист-
рация предвижда да осъ-
ществи още множество
залесителни акции на
територията на
„Северен“

„Ако гражданите
имат идеи за конкретни
места, които могат да
бъдат залесени ,нека ги
споделят на тел.032/ 901
165 – отдел Екология“,
напомни Ралев.

„Подари усмивка“
в „Западен“

Три нови детски 

площадки в „Южен“

„Северен“ залесява пролетно

Кметът на район „Северен” Ральо Ралев беше гост на жените от сдружение
„Райна Княгиня”. Дамският клуб е създаден преди тридесет години, 

за да съхранява българските и възрожденските традиции. 



- Кой от тези медали
ви е най-скъп?

-  Ценя всички, защото
са поливани с много пот.
Но има един, който нико-
га няма да забравя. Това е
златото от балканиадата в
Анкара за юноши младша
възраст. Тогава бях на 16
години. Станах шампион
на Балканите, без да съм
бил първенец на
България. Същата година
в Гърция на балканското
за старша възраст спече-
лих бронз. По-късно ста-
нах шампион и на
България. Има още едно
първенство, което няма да
забравя. На 18.06.2015
година на международния
турнир "Самарско знаме"
в Стара Загора скочих
17,03 метра.Така подо-
брих най-доброто пости-
жение на  баща ми, което
беше 17,02 метра (смее
се).

-Значи причината да
се захванете с тройния
скок е Стойко Цонов?

- Така е. Макар че
преди това съм тренирал
тенис и футбол.Сложих
шпайковете в 6-и клас, а
първото по-сериозно
постижение направих на
15 години. Тогава скочих
15,15 метра.

- Лесно ли се трени-
ра, когато за подготов-
ката отговаря баща ви?

- Нямам никакви про-

блеми. При нас всичко е
изчистено. Вкъщи разго-
варям с баща си Стойко, а
на тренировките - с трень-
ора Цонов. Всичко е
поставено на професио-
нална основа и това внася
спокойствие в отноше-
нията ни.

- Няма никакво
съмнение, че Пловдив е
център на състезатели-
те в тройния скок. Кога
може да очакваме плов-
дивчанин да спечели
медал от олимпийски
игри?Във вашите среди

често се говори, че резул-
татите зависят от
това какво има в глави-
те ви. Става въпрос за
психология.

- Прогнозите в нашия
спорт са доста опасни,
защото има много факто-
ри, които може да се отра-

зят на резултатите. В
Пловдив наистина има
страхотни състезатели,
като всеки един от тях
има потенциал за олим-
пийски медал. Аз обаче
ще говоря за себе си.
Мога категорично да
кажа, че никога не съм
имал проблеми с главата
си, защото не съм се при-
теснявал от нивото на
състезанието, нито от кла-
сата на съперниците ми.
Слабите резултати, които
съм записвал, се дължат
на травми или на липсата
на късмет. Всички профе-
сионални спортисти
знаят, че без късмет голям
спорт не може да се
прави. Вижте как футбо-
листите се кръстят преди
всеки мач и винаги
стъпват на терена само с
левия или с десния крак.
Ами лекоатлетите, които
преди старта отправят
поглед към небето и се
молят. Ритуали имат и
тенисистите, и щангисти-
те - всички. Преди Рио
почувствах силни болки в
коляното, които се засил-
ваха с всеки ден. След
игрите легнах под ножа.
Това беше две в едно -
травма и лош късмет.

- В последните годи-
ни преди всеки сезон
ходите на подготовка в
ЮАР. Там е скъпо и дале-
че?

- В ЮАР ни канеха
приятели на баща ми,

които ни поемаха кварти-
рата. Помагаха ни и за
други неща. Тази година
си останахме у дома. А и
в  лекоатлетическото хале
на Спортното училище,
където тренирахме, беше
топло. Така че условията
бяха прилични.

- Какво ви предстои
през новия сезон? 

- Усилията в подготов-
ката ще бъдат насочени
към европейското първен-
ство в Берлин, което е
през август. Разбира се,
ще имам участия в редица
международни турнири.
Само здраве да е!

- След като в Пловдив
имаме толкова добри
скачачи, не може ли да
се организира турнир на
централно място в гра-
да, както се прави в
много европейски градо-
ве? Разговарях с Наско
Атанасов и с Габриела и
те посрещнаха една
такава идея много
сърцато.

- Аз няма да се раз-
личавам от тях, защото
такъв турнир ще бъде
страхотна реклама за
Пловдив и за леката атле-
тика. Има някои неща,
които трябва предвари-
телно да се свършат, ако
идеята се приеме, и съм
сигурен, че желаещи да
участват ще се намерят.
Говоря за класни атлети!

7март 2018 г. СПОРТИСТИ НА ПЛОВДИВ

В големия спорт без късмет
няма сериозни успехи

Георги Цонов е един от най-доб-
рите български лекоатлети. 25-
годишният състезател на
"Ботев" в тройния скок  има стра-
хотни резултати, които впечат-
ляват всеки, който разбира от
спорт. Има бронзов медал от
Първите младежки олимпийски
игри в Сингапур (2010 г.), носител
е на  бронзов медал за юноши

(2011) и сребърен до 23 години
(2015). 

Любопитното е, че и двете
първенства на Европа са в Талин.
Има 4-то място от световното за
юноши в Барселона (2012), става 5-
и при мъжете на европейското в
зала в Прага (2015) и 8-и на първен-
ството на Стария континент пак
в зала в Белград (2017).

Имах невероятния
късмет да се запозная, да
разговарям и да се сни-
мам с великия тенисист
Новак Джокович. На
олимпиадата в Рио едва
не се сблъсках с него.
Вървяхме заедно с Митко
Ценов, когато застанахме
лице в лице с Новак.
Когато го помолихме да
се снимаме, той веднага
се съгласи и дори избра
мястото. Попита ни как
се чувстваме на олимпиа-
дата, откъде сме. Когато
разбра, че сме българи
искрено се зарадва и ни
пожела успехи.Въобще
не почувствахме, че с нас
разговаря колос в спорта.
За няколко минути около
него се събраха доста
спортисти, между които
и Габи Петрова. На нико-
го не отказа снимка и се
държеше съвсем човеш-
ки, като не пропускаше
да се шегува с всеки от
нас.

Както е известно,
Стойко Цонов е треньор
и на Александра Начева,
която е безспорно най-
голямата надежда на
България в тройния скок.
Миналия сезон 15-
годишната Александра
спечели сребърен медал
на световното в Найроби,
където се състезаваше с
по-големи от нея съпер-
нички. "Дори през ум не
ми е минавало да изпит-
вам завист към
Александра. Това могат
да правят само ограниче-
ни хора. Александра е
едно бижу в нашата атле-
тика и на всяко състеза-
ние й стискам палци. Тя е
добро и лъчезарно моми-
че, което е готово да ти
помогне във всеки един
момент. Освен това рабо-
ти много здраво и съм
сигурен, че има страхот-

но бъдеще. Това, което
най-искрено й пожела-
вам, е да бъде здрава и

контузиите да бягат от
нея", убеден е Георги
Цонов.

Само един ограничен човек 
може да изпита завист

Джокович е много земен човек

Георги Цонов:

Александра Начева 

Доволен съм, че се
договорихме с общината
да стопанисвам халето. И
няма да подведа хората,
които ми гласуваха тази
отговорност.  Първото

нещо, което направих,
беше да осигуря топлина в
залата. Радвам се, че срещ-
нах голямо разбирателство
от страна на министъра на
спорта Красен Кралев,

който обеща да помогне в
подобряването на условия-
та за тренировки, защото
тук на практика се готвят
лекоатлетите на Пловдив,
които са над 350. С

министъра се договорихме
да изготвя проект за нова
писта и изграждането на
подиум, нещо, което няма
никъде в България.

Имам още един анга-
жимент, който не ми пречи
на основната  работа. Водя
физическата подготовка в
юношеската футболна
школа на "Ботев", което
върша с огромно удовол-
ствие.

Стойко Цонов стопанисва лекоатлетическото 
хале в спортното училище

Стойко Цонов 
се грижи и за физическата

подготовка на юношите
на „Ботев“

С Джокович на олимпиадата в Рио
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- Господин Видолов,
каква е картинката в
българския футбол?

- Положението не е
безнадеждно. Има извес-
тно раздвижване, но все
още сме твърде далече от
истината. Успехите, които
постигна националният
отбор и няколкото добри
мача на юношеските от-
бори, ме карат да гледам
на нашия футбол по-
оптимистично. Разбира
се, предстои много работа
преди всичко в клубовете,
където се прави футболът.
Трябва да се обърне се-
риозно внимание на ба-
зата и подготовката на
младите треньори. 

- А в Пловдив?
- "Ботев"  записа много

сериозен успех през
изминалия сезон. Спечел-
ването на купата на стра-
ната, а след това и супер-
купата, и то срещу отбор
като "Лудогорец", трябва
да се оцени подобаващо.
В "Локомотив" нещата
изглеждат непроменени.

Там продължават да
редуват добрите резултати
с посредствеността. В
двата клуба има добри
школи, които  са създа-
вали отлични футболисти.
В последните години има
известно затишие, което
ме притеснява. Много ми
се иска в най-скоро време
да се появи един нов
Тошко Неделев както на
"Лаута", така и в
Коматево. А защо не и в
"Марица". Много ми е
тежко, че "Спартак" отиде
в историята.

- Все по-често се
появяват частни фут-
болни школи. Имат ли
място в българския фут-
бол?

- Според мен това е
хубаво. Най-малкото, че
повече деца ще спортуват.
А и не се знае от кой храст
ще изскочи зайчето.

- Непрекъснато се
коментира напливът на
чужденците в българ-
ския шампиона. Плов-

дивските клубове не пра-
вят изключение. Пра-
вилна ли е тази
политика?

- Със сигурност няма
да кажа нещо ново.
Чужденците трябва да
бъдат лидери в отборите,
да теглят нашите
футболисти нагоре, за да
оправдаят високите си
заплати.

- Да, но се шири
мнението, че българс-
ките играчи били по-
скъпи?

- Това не е вярно. Как
си представяте, че в
България ще дойде фут-
болист от Бразилия, не-
зависимо на какво ниво е
играл там, и всеки месец
ще брои стотинките си.
Това, което се обявява по
медиите, не отговаря на
действителността.

- А мнението ви за
"Лудогорец", където
трябва да търсиш
българин с фенерче. 

- Не приемам поли-
тиката на Кирил Домус-
чиев. Макар че този човек
прави сериозен футбол.
Аз съм привърженик на
германския, испанския и

италианския модел за
развитие на футбола. Там
също има чужденци, но
основата е от местни
играчи. Вижте кои
европейски отбори са
световни шампиони в
последните години и ще
разберете за какво става
въпрос. Най-много чуж-
денци и най-много пари
се дават в Англия, но аз не
си спомням английски
отбор да е ставал световен
или европейски шампион
в близките десетилетия.

- А каква трябва да е
ролята на местната
власт?

- В Пловдив градската
управа е отворена към
спорта. Вижда се, че
помага и на футбола.
Клубовете трябва повече
да се доверят на управ-
ляващите и когато се на-
ложи да потърсят помощ,
да отидат при кмета и да
поставят проблемите като
професионалисти, а не да
мрънкат.

- Има ли в България
добри треньори?

- Разбира се, че има.
Лошото е обаче, че
повечето клубни шефове

започват да се изживяват
като специалисти и по
най-нахален начин  се
бъркат в работата на
треньорите. Особено
когато проявяват нетърпе-
ние и искат бързи резул-
тати. Това травматизира
треньорите, които, за да
запазят хляба си, започват
да правят грешки в
желанието си да угодят на
неграмотните си началници.

- Вече опарихте ли се
от треньорската про-
фесия?

- Не! Аз съм футболен
човек и знам какво е да си
треньор. Знаете, че не
обичам да се хваля, но
нямам причини да се
срамувам от досегашната
си работа. Знаете, че в
"Ботев" започнах, след
като бях поканен от
Марин Бакалов. Тогава
отборът беше във "В"
група. След като се
върнахме в елита, станах
помощник на Ферарио
Спасов. Мъри също ме
покани за треньор, но
отказах и поех отбора до
19 години. След това бях
помощник на Пепо

Пенчев и на Николай
Костов. Сега съм
свободен и чакам пред-
ложения.

- Пловдивското дерби
между "Ботев" и Локо
продължава ли да ви
вълнува както е било
преди?

- Накратко. Интере-
сувам се, но предишните
вълнения вече ги няма.
Може би след време пак
ще се появят.

- Как ще комен-
тирате изявите на фе-
новете?

- Имам чувството, че с
всяка изминала година
нещата отиват към лошо.
Знам, че без фенове няма
футбол, но всяко нещо
има граници. Фактът, че
родителите не смеят да
водят децата си по
стадионите показва, че
нещата не вървят към
хубаво.Повече от оче-
видно е, че държавата
трябва да хване здраво
юздите на онези, които
ходят по стадионите да се
бият, а не да гледат
мачовете.

март 2018 г.

През юни 2011 г. на ста-
дион  „Христо Ботев“ 13
000 фенове станаха на
крака за един от най-голе-
мите пловдивски и българ-
ски футболисти - Костадин
Видолов. Той официално
сложи край на футболната
си кариера на бляскав бене-
фис, който бе уважен от
Христо Стоичков и много
звезди на родния футбол.
Привържениците на жълто-
черния клуб четири часа не
спряха да скандират името
на своя идол, 

Селекционер на  отбора
на звездите бе Димитър
Пенев, а в състава му  бяха
Коце Видолов, Христо
Стоичков, Даниел Бори-
миров, Васко Василев,
Георги Георгиев, Петър
Пенчев, Христо Коилов,
Христо Янев и др. 

„На бенефиса ми бях
много щастлив, защото
дойдоха футболисти, които
бяха насветовното в САЩ.
Така че играх отново с голе-
мите, начело с Христо
Стоичков“, спомня си
Видолов.

На бенефиса 13 хиляди
на крака за Коце Видолов

Няма да крия, че
първата покана към мен,
след като е разделих с
"Марица", дойде от
"Ботев". Но в същото
време си направих
сметката, че в този
отбор имаше играчи,
които бяха непоклатими
титуляри. Във силата си
още бяха Петър Зех-
тински, Марин Бакалов,
Георги Георгиев. Тряб-
ваше някой да се кон-
тузи, за да получа шанс
да играя. В същото
време искам да благо-
даря горещо на "Локо-
мотив", където ме по-
срещнаха много човеш-

ки и ми дадоха шанса да
се развия като профе-
сионален футболист.
Няма да забравя, че при
дебюта ми на "Лаута"
вкарах гол почти от
центъра. Мисля, че това
беше срещу "Сливен".

Единствената грешка
при трансферите ми е,
че се върнах в "Левски"
след престоя ми в
"Унион".  Направих го
заради Георги Василев

и Андрей Желязков.
Смятах, че ще се борим
за титлата, а на 20-ия
ден видях къде съм
попаднал. Нямаше
отбор, болна обстанов-
ка. Имах година и
половина договор, но на
шестия месец си събрах
багажа.

Избрах  „Локо“, защото в
“Ботев” щях да бъда резерва

Има раздвижване във футбола
ни, но сме далеч от истината

Костадин Видолов:

На банефиса на Видолов дойдоха и звездите от
САЩ 94 начело със Стоичков

Видолов като играч на
„Локомотив“ Пловдив

Като играч на „Унион“ Берлин

Един от най-големите футболисти на
Пловдив и България Костадин Видолов е на 47
години. Започва да тренира футбол на 12 години
в "Марица".Играл е за пловдивските
"Локомотив", "Ботев" и "Спартак", "Локомотив"
(София) (1996 г., в 3 контроли), ЦСКА, "Левски",
има 2 сезона в "Бурсаспор" (Турция) и  2 сезона в
"Унион" (Берлин). Шампион на България през 2001
с ЦСКА и през 2004 с "Левски", бронзов медалист
през 1992 с "Локомотив" (Пд) и през 1994 и 1995 с
"Ботев".

В турнира за купата на УЕФА има 14 мача и 3
гола (6 мача и 1 гол за "Ботев", 4 мача и 1 гол за
ЦСКА, 2 мача и 1 гол за "Локомотив" (Пд) и 2 мача
за "Левски"). За националния отбор дебютира на
26 август 1992 г. срещу Турция (в Трабзон),
изиграл е 16 мача и е вкарал 1 гол.

Приключва кариерата си като футболист в
отбора на "Берое" на 2 ноември 2009 г. След
това е назначен за треньор на втория отбор на
"Берое". А през лятото на 2010 се завръща в
"Ботев" и започва работа като треньор. 


