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Голямата
базилика с
аплодисменти
в Париж

Пловдив сред
сто града в
Севиля:
Заедно сме!
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Нов парк,
кът за отдих
и зелени
пояси в
„Прослав“

Пловдив представи Епископската базилика на
Филипопол и античните мозайки на града пред
многобройна аудитория от различни държави на
церемония в централата на ЮНЕСКО в Париж.
Кметът на Пловдив Иван Тотев, министърът на
културата Боил Банов, президентът на фондация
„Америка за България“ Нанси Шилър и заместникминистърът на туризма Ирена Георгиева
подчертаха в приветствията си
желанието на страната ни да покаже на света в
пълния му блясък това изключително наследство.
На церемонията присъства и зам.-кметът по култура
Александър Държиков.
Още на стр. 3
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Здравейте!
И официално стана ясно това,
което отдавна знаем – Пловдив се
затвърждава като индустриален
център на страната, Пловдив се
развива бурно. За последните 12
месеца само за Пловдив работните
места са повече от всички в северната част на
страната, показва анализ на Института за
пазарна икономика.
И не само. Пловдив се превръща и в естествен културен център на страната.
Епископската базилика на Филипопол и античните мозайки на града обраха овациите при
представянето им в централата на ЮНЕСКО.
За Община Пловдив осъществяването на проект за реставрация и социализация на
Епископската базилика е огромна привилегия и
отговорност, начинание, което заема централно място в програмата ни като културна
столица на Европа през 2019 година. Надявам
се догодина по това време тя има своето
място в списъка на световното културно и
природно наследство на ЮНЕСКО заедно с
римските мозайки, изпъстрили нашия град.
Тази промяна на имиджа на града носи все повече средства от туризъм. Приходът само от
посещенията на музеи до момента е с 280 000
лева повече в сравнение със същия период на
миналата година. Пловдив се посещава годишно от около един милион туристи и се реализират около 500 хиляди нощувки. Целта е през
2019-а градът да посрещне близо 2 милиона
туристи и да достигне около 750 хиляди нощувки.
Инж. Иван Тотев
Кмет на Пловдив

Пловдив – съкровището
на България

Р

азположен е между
две големи планински вериги, откъдето
през вековете е минавал
важен път от Западна
Европа за Константинопол
(Истанбул) и Мала Азия.
Вторият град на България
е бил управляван през
вековете от траки, римляни, византийци, османци“,
описва Пловдив медийният гигант CNN. Той е
посветил материал за
града, озаглавен „10 причини да посетите Пловдив,
скритото съкровище на

България“.
Останки от тези царства и империи още съжителстват в непосредствена
близост една до друга, а
различните владетели на
града са оставили своя
отпечатък не само върху
архитектурата, но и върху
културния живот. Пловдив
ще бъде Европейска столица на културата за 2019 г., а
пътуването сега предлага
най-добрия шанс за проучване, преди да стане толкова известен, колкото
заслужава да бъде,отбелязва СNN.

Ето и десетте причини да посетите Пловдив,
според CNN:
1. Н а й - с т а р и я т
постоянно обитаван град
в Европа, 2. Невероятна
храна и вино. 3. Айляк. 4.
Гостоприемство,
5.
Античният театър, 6.
Наблизо е зашеметяващата Родопа планина, 7.
Бохемският
квартал
„Капана“, 8. Тепетата, 9.
Най-дългата пешеходна
зона 10. Нощен живот 7
дни в седмицата за всички
вкусове.

Най-голямата
ледена пързалка на
Балканите е тук

Най–голямата открита
ледена пързалка на Балканите е в центъра на
Пловдив. Ледената атракция се превърна в традиция, но тази година тя е с
впечятляващи размери 1400 квадратни метра.

Работното време е
всеки ден от 10 часа сутринта до 22 ч. вечер, а
входът 5 лева. Съоръжението разполага с повече
от 700 чифта кънки, които
могат да бъдат наети на
цена от 2 лева.
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Реставрират Жълтото
училище за 190 дни

Д

ъ л го оч а к ва н ат а
ре-конструкция на
сградата на Жълтото училище в Стария
Пловдив започна в присъствието на кмета на
Пловдив инж. Иван Тотев, областния управител Здравко Димитров и
ректора на Академията
за музикално и танцово
училище проф. Милчо
Василев. Това стана възможно, след като на свое
заседание в края на
миналата година Министерски съвет отпусна
1 милион и 100 хиляди
лева за укрепване и реконструкция на първата
гимназия в българските
земи, създадена през
1868 г.
„Община Пловдив
подкрепя проекта, като
ще го дофинансира със

Две училища се готвят за „Монтесори“

Министърът на образованието Красимир Вълчев,
зам.-министър Деница Сачева и зам.-кметът
Стефан Стоянов на гости в ДГ „Мирослава“,
където се работи по Монтесори

Две пловдивски училища се готвят да въведат метода на Монтесори педагогиката и
вече са започнали обучение на учители. Това
са СУ „Св.Св. Кирил и
Методий” и ОУ „Антим
I”. Общинските съвет-

реставрация на мазилки
и фасади, без увеличаване на обемите на
сградата.
От съображения за
сигурност ректорът на
АМТИИ
професор
Милчо Василев е преустановил уроците по
танци и музика, като в
последно време залите
са се използвали за упражненията по рисуване. Той бе истински
развълнуван от старта
на ремонта, тъй като
дългогодишните усилия
за ремонт на Жълтото
училище се увенчаха с
успех, за което благодари лично на министър-предс едателя
Бойко Борисов и председателя на Парламентарната комисия по
бюджет и финанси Менда Стоянова.

100 000 лева и ще предвиди
допълнителни
средства в бюджета за
облагородяване на зоната около сградата и
входа на Античния
театър”, съобщи кметът
инж. Иван Тотев. Общината ще работи и по
реализиране на проект
за пространството около
ремонтирания обект и за
реконструкция на входа
към Античния театър
между основната сграда
на АМТИИ и Жълтото
училище.
Реставрацията тече
по всички правила на
Националния институт
на недвижимо културно
наследство. Срокът за
изпълнение
на
ремонтните дейности е
190 дена, като се направи вътрешно укрепване,

ници гласуваха 3975
лева за обучение на
петима начални педагози от основното училище и 1590 за квалификацията на двама от средното.
Все още се обмисля
кога да бъде приет

първият випуск първокласници, които ще се
обучават по Монтесори.
Едната възможност е
през следващата учебна
година, но пък през
2019-а от детските градини ще излязат първите децата от подготвителна Монтесори група.
Методът Монтесори
беше въведен експериментално преди три
години, но в момента се
радва на изключителен
успех. По него вече
работят 6 детски градини, а обучените педагози са 80. Обхванатите
деца са 500, а интересът
на родителите расте.
Пловдив е пионер при
въвеждането на програмата в общински детски
градини.
„Целта на общинската програма за развитие на Монтесори
педагогиката е създаване на условия за
прилагането й в етапи
от детското развитие –
яслени групи, детска
градина и училище.
Точно обхващането на
началния курс е следващата стъпка, която
следва да направят
училищата и се радвам, че имаше много
желаещи, които виждат
потенциал за развитие.
А ние ги подкрепихме”, коментира ” зам.кметът по образование
Стефан Стоянов.

Пловдивската община предава
образователен опит на Столична

135 педагози и ръководители на детски
заведения от София
бяха на семинар в
Пловдив, за да се запознаят с прилагането на
метода
Монтесори.
Пловдивската община
сподели опита си от
въвеждането на програмата в масовите детски
градини. Преди три
години стартира обучението на шестима
директори и експерти
от отдел „Образование”, а днес вече 80

предучилищни педагози са със сертификати,
които им дават право да
преподават по метода.
500 деца в шест детски
градини се обучават и
възпитават по Монтесори, обясни зам.кметът по образование
Стефан Стоянов. Все
повече родители искат
децата им да бъдат
записани в групите, в
които е въведена програмата.
След като запозна
гостите със стъпките,

„Хартиена война“ събра 6,5 тона

6.5 тона хартия успяха да съберат пловдивските ученици в рамките
на кампанията „Хартиена война”, обявиха от
дирекция „Екология и
управление на отпадъците”
в
Община
Пловдив. Инициативата,
в която се включиха 11
училища на територията
на районите „Северен”,
„Южен” и „Западен”, бе

организирана съвместно
с организациите по
оползотворяване
на
отпадъци от опаковки
„Екоколект” и „Булекопак”. Събраните отпадъци бяха извозени и предадени за рециклиране.
С най-добър резултат
от 2101,72 кг бе отличено НУ „Христо Ботев”.
На второ място с
1243,52 кг се класира

ОУ „Райна Княгиня”, а
СУ „Константин Величков” се нареди на трето
място. Останалите училища, които се включиха в инициативата получиха почетни грамоти за
активно участие.
Организаторите имат
амбиция инициативата
да се превърне в ежегодна и да разширява
обхвата си.

през които е минал
Пловдив, Стоянов отправи предложение към
директора на дирекция
„Образование” в Столична община Мария
Минчева да се включат
в програмата, ползвайки опита на града под
тепетата.
Столичните директори посетиха градините „Майчина грижа“
„Мирослава”, „Мир” и
„Буратино”, където бе
въведен пилотно методът.

За производството на
един тон вестникарска
хартия е нужна дървесината на 24 дървета. Ако
вместо да изхвърляме
вестниците, които четем, ги поставяме в контейнера за разделно събиране, спасяваме от
отсичане много дървета,
икономисваме огромни
количества вода, нужни
за производството на
първична хартия и намаляваме замърсяването
на въздуха с 73%, призовават експертите.

ПРИКАЗКА ЗА ПЛОВДИВ
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Голямата базилика
влезе в ЮНЕСКО

П

ловдив представи
Епископската базилика на Филипопол и античните
мозайки на града пред
многобройна аудитория
от различни държави на
церемония в централата
на ЮНЕСКО в Париж
Кметът на Пловдив
Иван Тотев, министърът
на
културата
Боил
Банов, президентът на
фондация „Америка за

България“ Нанси Шилър и заместник-министърът на туризма
Ирена Георгиева подчертаха в приветствията
си желанието на страната ни да покаже на света
в пълния му блясък това
изключително наследство. На церемонията
присъства и зам.-кметът
по култура Александър
Държиков.
„Днес Пловдив е

привлекателна туристическа дестинация, богата на паметници на културата от Античността,
Средновековието и Възраждането. Безспорен
такъв паметник е Епископската базилика на
Филипопол. Със своите
около 2000 квадратни
метра антични мозайки,
датирани в IV и V век,
Базиликата е без аналог
в България и в Юго-

Пловдив е отличник –
развива се бурно
„На областно ниво се
вижда, че много области
са достигнали рекордна
заетост. Пловдив е
областта, която се развива най-бързо“, се посочва
в
анализ
на
Института за пазарна
икономика.„Само
за
Пловдив за последните
12 месеца работните
места са повече от всички в северната част на
страната. Говорим за
експанзия на пазара на
труда“, обясняват икономистите от Института.
Основен фактор за развитие са инвестициите
„През последните
няколко години Тракия
икономическа зона е
една от най-бързоразвиващите се и най-големиПловдив бе единственият български град,
представен в испанския
град Севиля на Първия
световен форум на местното
самоуправление.
Организаторите обясниха, че изборът е направен
в резултат на интензивен
анализ като стратегически град по отношение на
институционално, бизнес,
научно, социално сътрудничество и като град,
отдаден на съвременните
глобални предизвикателства. В авторитетното
събитие се включиха кметове и представители на
местните правителства от
над 100 града от 4 континента.
Основните теми в
представянето на Пловдив бяха домакинството
на Европейска столица на
културата през 2019 година, устойчиви дестинации

те в Югоизточна Европа. ТИЗ ще продължи да
се развива в един пов и с о кот ех н ол о г и ч е н
сегмент, тъй като компаниите, които навлизат са
един друг вид инвеститори, които са нови за
България – произвеждат
повече стоки с добавена
стойност, по- високотехнологични са, трябва им
по-висококвалифициран
персонал“, заяви заместник-кметът
Стефан
Стоянов на кръгла маса
„Европредседателство,
инвестиции, иновации“
в Пловдив.
„Пловдив е индустриалната столица на
България, ръстът на
заплати в сравнение с
миналата година в сфе-

рата на промишлеността
е над 10. Направихме
големи усилия да брандираме Пловдив като
индустриална столица
на България и успяхме.
Повечето инвеститори
предпочитат да дойдат
първо тук, когато проучват за нов терен и
предприятие. Това, което не успяхме обаче е да
направим по-силна кампания зад граница и да
брандираме цялата страна като добро място за
бизнес, като страна с
добри инженерни традиции, традиции в машиностроенето например“,
коментира икономистът
Георги Стоев.

източна Европа. Вярваме, че този забележителен културен и исторически паметник ще
намери достойното си
място в списъка на световното културно и природно наследство на
ЮНЕСКО заедно с римските мозайки, изпъстрили нашия град“, подчерта в приветствието
си кметът Тотев.
„За Община Пловдив

осъществяването
на
проект за реставрация и
социализация на Епископската базилика е
огромна привилегия и
отговорност, начинание,
което заема централно
място в програмата ни
като културна столица
на Европа през 2019
година.
Подкрепата,
която имаме от българското правителство и
Фондация „Америка за
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България“, укрепва вярата ни, че ще превърнем Епископската
базилика на Филипопол
в паметник на културата
от световно значение“,
каза още кметът на
Пловдив.
Очаква се българското предложение да
бъде разгледано на сесията на ЮНЕСКО през
септември следващата
година.

Промяната на имиджа на града –
все повече приходи от туризъм

За последния месец
Община Пловдив бележи ръст на показателите
за туризъм - туристическия данък, средствата
от категоризации и приходите от посещаемост
в туристическите обекти, стопанисвани от
ОИ „Старинен Пловдив“.
Общият приход само
от посещенията на
музеи до момента е с
280 000 лева повече в
сравнение със същия
период на миналата
година или 1 140 000
лева.
Регионалният етнографски музей има приходи от 153 000 при 83
000 лева за миналата
година, а 250 000 лева
са за Археологическия

музей при 135 000 лева
до ноември 2016година.
„Това се дължи на
цялостната политика и
организация на Община
Пловдив. Преструктуриране на ОИ „Старинен Пловдив“ и ОП „Туризъм“ също ще доведе
до още по-голям ръст на
приходите“, коментира
заместник-кметът по
култура и туризъм
Александър Държиков.

Пловдив сред сто града в Севиля: Заедно сме!
за дигитален туризъм и
участието на местните
власти в процеса на
трансформация за интелигентни и иновативни
градове.
„Нашият град е атрактивна туристическа дестинация, богата на паметници от различни епохи.
Като кмет винаги съм
следвал политика на опа-

зване, експониране и интегриране на нашето културно и историческо наследство в живота на
модерния град. За мен беше голяма чест преди
няколко дни да представя
в централата на ЮНЕСКО
Епископската базилика и
античните мозайки на
Филипопол, с които България ще кандидатства за

„Община Пловдив
прави огромни инвестиции в „Старинен Пловдив“, само в къща
„Клианти“ отпуснатите
средства бяха около 1,5
милиона лева. Тя е и
един от най-впечатляващите обекти“, заяви
кметът Иван Тотев.
Продължават и инвестициите в Античния
театър, в реставриране
на къщите в Стария
град, настилката, осветлението, и в поставянето на над 70 камери.
Всичко, което се
случва в Пловдив –
събитията, рекламата,
промяната на имиджа
на града, води до повече
продадени билети и
повече посещения.

включване в Списъка на
световното културно и
природно наследство“,
каза кметът на Пловдив
Иван Тотев на среща с
кмета на Севиля Хуан Еспадас Сехас. „Мотото, с
което Пловдив спечели
титлата Европейска столица на културата 2019 е
„Заедно“. Затова сме готови да споделяме опит, да
обменим практики и да
почерпим от опита на
други градове”, каза още
Иван Тотев.
Участниците приеха
Рамкова декларация „Дестинация Севиля“, в която
се казва, че градовете
имат водеща роля за
постигане на споразумения между различните
представители с цел гарантиране на развитието
на програми и проекти,
ориентирани към генерирането на ползи за общността.

Б
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„Да“ на пробива под Гарата

етонният мост, който свързва булевардите "Македония"
и "Христо Ботев", ще
остане в историята. Това
ще стане след изграждането на транспортна
връзка под жп ареала на
Централна гара, след
като общинските съветници казаха „да“на
предложението
за
сключване на споразумение за съвместна дейност с Национална компания
"Железопътна
инфраструктура"
по
проекта, който ще се
финансира с европейски
средства. Инициативата
за сътрудничество е на
НКЖИ, като с предишните си решения местният парламент вече е
подкрепил проекта за
пробива под гарата.
Новото съоръжение ще
даде възможност за
директна връзка между
бул. "Васил Априлов" и
"Македония".
Според проекта бъдещата пътна връзка
между районите "Централен" и "Южен" ще се

изпълнява на две нива пътен и пешеходен подлез.
НКЖИ
поема
изграждането на подземното съоръжение под
жп ареала. Общината
трябва да отчужди имотите, които попадат в
новата улична регулация, и да продължи пробива под уличната
мрежа. От южната страна на гарата пътната
връзка пресича под
земята автогара "Родопи", ул. "Кукуш",
кръстовището с ул.
"Константин Нунков" и
излиза на бул. "Македония".

Окончателният проект за ПУП - ПРЗ е
изготвен и се очаква
съгласуване. С промените, направени в проекта,
отчуждителните процедури ще засегнат помалко имоти, отколкото
са предвидени според
старите планове.
От НКЖИ посочват,
че експертите, подготвяли проекта, са категорични за премахването
на Бетонния мост. Това
съоръжение не отговаря
на новите изисквания за
преминаване на влаковете.
Проектът за развитие

на железопътен възел
Пловдив е един от четирите, за които "Национална компания Железопътна инфраструктура“
ще получи пари по
Механизма за свързване
на Европа. В стратегията на проекта се предвиждат 12 месеца за
проектирането на пробива под гарата, така че
строителните дейности
вероятно ще стартират в
началото на 2019 г.
Стойността на комуникационно-транспортния пробив - тунела под
Централна гара - е 45
млн. лева.
НКЖИ кандидатства
с проект за развитие на
жп възел Пловдив, който
включва рехабилитация
и модернизация на
железопътната инфраструктура в участъците
Пловдив - Пловдив разпределителна - Крумово
и Пловдив разпределителна - Скутаре. Проектът предвижда също
изграждане на пътен
пробив под жп гара
Пловдив, развитие на

коловозите на жп гарите, попадащи в обхвата
на проекта, премахване
на съществуващи прелези и замяната им с надлези.
Тунел, дълъг 478
метра, ще слиза на 6-7
метра под земята, точно
под жп ареала под
Централна гара. Трасето
ще свързва "Руски" и "В.
Априлов" с ул. "Кукуш"
и бул. "Македония".
Тунелът тръгва точно
преди
колелото
на
Централна гара откъм
бул. „Васил Априлов”.
Връзки ще се правят
чрез две светофарни
уредби, които ще приемат трафика от ул.
„Велико Търново”, „В.
Априлов” и бул. „Руски”. Според идейния
проект, новото съоръжение върви успоредно на
пешеходния подлез под
Централна гара. По
дължината му има предвидени две спирки на
масовия градски транспорт - едната - под нова-

та приемна сграда на
гарата, а другата - под
Южната тангента, т. е. в
края на автогара Родопи.
Проектът прави и вертикална връзка (пешеходна) между спирките в
подземното преминаване и автогара „Родопи”,
стадион ”Спартак”, магазините на „Билла” и
„Бриколаж”; административните сгради на
жп управлението, както
и на фирми с терени в
района южно от жп
ареала.
Подземното преминаване продължава под
пероните на автогара
„Родопи” и „Южна тангента” и излиза отново
на повърхността при ул.
„Кукуш” в „Южен”,
откъдето прави връзка с
бул. „Македония” - продължава на 150-200
метра след халите.
Развръзките с южна тангента стават чрез две
кръстовища със светофарни
уредби
на
бул.”Македония”
и
„Южна тангента”.

Още 20 километра От „Тракия“ директо към летището
велоалеи

Още 20 км велоалеи
ще има в близките
години в Пловдив. В
момента в обшината се
отварят оферти за проектиране на нови трасета. „Искаме велоалеи
да има от Лаута през
бул. “ Найчо Цанов“ и
бул. „Христо Ботев“ до
Чифте баня, а същото
така и през Сточна гара
към Централна гара, от
бул. “ Васил Априлов“
към МОЛ Пловдив, по
Пещерско шосе и ул.
“Перущица“, обясни
кметът Иван Тотев на
дискусия в Пловдив , на
която бе промотирана
алтернативната градска
мобилност. От 115

километра велоалеи в
България, изградени по
европроекти, 60 км ще
са в Пловдив, като сега
велоалеите са 48 км.
Зам.-министърът на
регионалното развитие
Деница Николова, Иван
Тотев, районни кметове
и велосипедисти от
колоездачните дружества направиха велообиколка
покрай
Гребния канал. По този
начин демонстрираха
как може да се използва
транспорт, алтернативен на автомобилното
придвижване. Това е
една от темите на
българското европредседателстно с цел опазване на околната
среда.
Участниците в дискусията се обединиха,
че темата за градската
мобилност трябва да е в
центъра на общественото обсъждане – като
интегрална част от
европейския въпрос за
развитието на интелигентни градове и е
пряко свързана с повишаването на качеството
на живот, здравето на
гражданите и опазването на околната среда.

Започва проектирането на директен път от
Пловдив до летището.
За тази цел съветниците гласуваха на общинската сесия 100 000 лева
от бюджета на общината за старт на проекта.
Пътят ще е продълже-

ние на ул. „Недялка
Шилева“, която ще
минава през индустриалната зона на „Тракия“
и ще води до аеропорта.
Сега предстои общината да актуализира проекта за Око-

ловръстния път, за да
включи и тази връзка
в него. Одобрение за
новата идея трябва да
даде ОбС през декември.
Проектът за кръстовището на Асеновградско шосе вече е

предаден и се работи
по изпълнението му.
След отчуждения на
земи, които трябва да
извърши община „Родопи“, кръговото ще се
изгражда успордно с
големия път, разкри
кметът Иван Тотев.

Пловдив значим и в дигиталния свят

400 участници от
цялата страна и 31 лектори се събраха в
Пловдив на мащабна
конференция за онлайн
маркетинг и търговия
Digital4Plovdiv. Кметът
Иван Тотев заяви пред
тях, че той и неговият
екип полагат големи
усилия, за да бъде
Пловдив притегателно
място за млади хора,
които да си говорят за IT
бизнес, за възможности
и за нови технологии.
„В дигиталния маркетинг конкуренцията
няма граници, тя е на
глобално ниво. За да
отговорим на тези предизвикателства и да
бъдем популярни, трябва да бъдем съвременни,
актуални и иновативни“,
заяви Иван Тотев при
откриването.
Управителят на орга-

низаторите от Интернет
Медиа Груп Любомир
Атанасов подчерта, че

нарастващата значимост
на Пловдив в дигиталния свят и развитието на

този бранш са натежали
при избора на града за
домакин на събитието.
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„Пловдив 2019“ –
икономическа сила чрез
силата на културата

„П

ловдив
–
Европейска
столица
на
културата
2019“
е
национален
проект,
който да работи за имиджа на България, а в частност и на нашия град“,
обяви
кметът
на
Пловдив Иван Тотев
пред участниците в двудневния Есенен колоквиум „Дигитална сигурност и култура, култур-

но-историческо наследство и дигитализация“,
който се състоя в
Пловдив.
В презентацията си
за подготовката на града
като Европейска столица на културата през
2019-а
пловдивският
кмет заяви очакванията
си чрез силата на културата да настъпи духът на
промяната, като се
решат редица градски

проблеми и се постигне
устойчиво развитие.
„Предвидили
сме
фестивали, карнавали,
концерти, изложби и
други атрактивни събития, но по-важното за
нас е да направим гражданите щастливи чрез
силата на културата и да
постигнем цели от пряка
икономическа полза“,
посочи Тотев.
Пловдив се посещава

годишно от около един
милион туристи и се
реализират около 500
хиляди нощувки , което
е двойно повече спрямо
2011 г., но целта е през
2019-а
градът да
посрещне
близо
2
милиона туристи и да
достигне около 750
хиляди нощувки.
„Цялата
културна
програма и събитията,
които правим, трансформирането на градски
зони с възможности за
по-хубав живот, е от
ключово значение за
развитието на различни
нови индустрии в града.
През последните години
привлякохме
много
млади хора в IT сектора
и високотехнологичните
производства. За един
град е важно да има
работа, но само това не е
достатъчно, трябва да е
и привлекателно място
за живот с добра инфраструктура и култура. За
това ще допринесе
именно домакинството
ни като Европейска столица на културата 2019“,
каза още кметът на
Пловдив.

Община Пловдив с
приз за най-добър
партньор за 2017 г.

Пловдив беше отличен в най-много категории по време на юбилейната церемония за
постижения в туризма

на Българската хотелска и ресторантьорска
асоциация.
Първата
награда за вечерта, поднесена
от
зам.министъра на туризма
Ирена Георгиева, беше
връчена на община
Пловдив за „Най-ползотворно сътрудничество в туризма“. Градът
под тепетата доказа
лидерството си и като
кулинарна столица на
България, което се
дължи както на засилената инициативност на
предприемачите
в
ресторантьорския бизнес, така и на отличното
сътрудничество
между бранша и местната власт, подчертаха
организаторите
на
събитието.

Римският форум
се завърна

Римският форум на
Филипопол до Пощата
отново ще бъде общинска собственост. Общината си го връща обратно
за 5 163 600 лева, решиха
общинските съветници.
„След реставрация
археологическите разкопки ще бъдат разкрити
и експонирани като част
от културно-историческото наследство на древния Филипопол“, разкри

кметът Иван Тотев.
Останките на Римския форум на Филипопол са от I век, като
разкриването им е спряно от години по препоръка на Министерството на
културата.
Целта на общината е
да възстанови целия
археологически
комплекс до 2019 г., заедно с
реконструкция на площад „Централен“.

Идея: Първият кмет Котис на площада

Колоната със сензационния надпис, намерена на Античния театър, да
бъде пренесена на пл.
"Централен". Тази своя
идея сподели кметът
Иван Тотев. Надписът с
името на първия градоначалник на Пловдив (тогава Филипопол) Тит
Флавий Котис промени
историята на театъра. Той
доказва, че Античният е
построен през 90-те години от първи век, а не през
116-117 г., както досега се
е считало.
"Иска ми се да експо-

нираме надписа за Котис
в зоната на пл. "Централен", още повече че по
време на римската епоха
са почитали управниците,
така че сигурно можем да
намерим в рамките на
проекта място за колоната. А защо да не направим
и бронзова статуя на Тит
Флавий Котис", каза градоначалникът, като уточни, че ще обсъди този
въпрос с археолозите.
Надписът върху колоната, преведен от старогръцки, гласи: „На

човека, който е от своите
предци първенец в провинцията, също така трикратен първожрец на
провинция Тракия и на
градовете в нея, юридически представител на
метрополията и отговорник за строителните
работи, който през време
на мандата си като първи
архонт украси с великолепни сгради родината
си Тит Флавий Котис,
син на Рискупорис“.
Предполага се, че преди
20 века на този постамент е била издигната
фигурата на градския
първенец.

Нов парк, кът за отдих и
зелени пояси в „Прослав“

Започна изграждането на новия парк в квартал „Прослав". Той ще
се простира на площ от
5 декара и се намира на
улица „Елена"
- на
мястото на старата детска градина срещу училище „Тодор Каблешков" и храм „Свети
Атанасий".
Ще бъде монтирана
осветителната мрежа от
17 стълба, както и
система за видеонаблюдение с 14 камери. Ще
бъдат положени и тръбите за поливната система. Алеята на новия
парк ще е близо 600
квадратни метра.
„С огромна радост
заявявам, че изграждането на новия парк в
„Западен" вече е факт. В
момента довършваме
проекта за детската площадка. Одобрени и поръчани са уредите за фитнеса на открито, както и
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До двора на детска градина „Боряна“ беше
изграден зелен пояс

До храм „Свети Анастасий“в Прослав“ започна
изграждането на нов парк

беседката, които ще
бъдат изработени в рамките на няколко месеца.
Целта ни е рано напролет да монтираме всички съоръжения. Надявам се този парк да се
превърне в новото любимо място на жителите
на квартал „Прослав",
заяви кметът на район
„Западен"
Димитър
Колев.
Квартал „Прослав”
се сдоби и с нов кът за
отдих, както и зелен
пояс до детска градина
„Боряна”. Съоръженията са изградени чрез
Националната кампания
за чиста околна среда
на МОСВ и програма
ПУДООС.
До двора на „Боряна”
са засадени 52 кипариси, 15 лехи от рози и
тревна настилка. Изцяло новата зона за отдих
се намира в междублоковото пространство на
улица „Елин Пелин” 1.

И „Буревестник“
с нов асфалт

Жителите на ул.
„Буревестник” в район
„Западен“ вече се радват на изцяло преасфалтирана улица.
„За нас беше важно
да подменим пътната
настилка на ул. „Буревестник”, защото тя е
основния обслужващ
маршрут към детска
градина „Боряна” и
същевременно е преход
към много от жилищни-

Връщат автентичния вид Асфалтираха улици
на ул. „Йосиф Шнитер“ и предблокови зони
в „Източен“

Изпълнението
на
капиталовата програма
в „Източен“ продължава, отчете районният
кмет Николай Чунчуков. Изцяло е преасфалтирана
улица
„Преспа“.
Преасфалтирани са
предблоковите пространства на улиците

„Жеравна“ 1 и 2, на
„Кедър“ № 2, 4, 6 и 8,
както и на Кедър № 10,
12, 14 и 16. Там са изградени и паркинги за
80 автомобила.
Изцяло обновени са
тротоарните настилки в
пространството между
улиците „Преспа“ и
„Вратцата“, основно

те сгради в „Прослав”,
заяви кметът на „Западен” Димитър Колев.
Реконструирането на
„Буревестник” е само
част от рехабилитацията на пътната инфраструктура, която предприе районната администрация както за
квартал „Прослав“, така и за целия район „Западен”.

Продължава
изпълнението на
капиталовата програма
в „Източен“

ремонтирано и кръстовището на ул. „Батак“ и
ул. „Прохлада“.
„И тази година в
„Източен“ продължаваме с политиката на
изцяло преасфалтиране
на пътните отсечки, а
не на кърпене на
проблемните
участъци“, заяви Николай

Есенно залесяване в парка на „Богомил“

тротоар, алея с растителни видове, подходящи за размерите и разположението на улицата и ново осветление.
Старите
дървета,
които са опасни за
минувачите и колите ще
бъдат отстранени. Новата алея ще бъде естетична и едновременно с
това ще осигури достъп
на пенсионери, майки с
колички и инвалиди.

Есенното залесяване
в „Източен“ стартира с
21 дръвчета в парка
„Богомил“. Кметът на
района Николай Чунчуков, заместничката му
Милка Тодорова – Добрикова и районните еколози се включиха в
засаждането на фиданките.
„За по-малко от две
години след откриването му паркът се превърна в едно от любимите места за отдих на
хората от квартала. Добре се поддържа, живият
плет вече се е оформил,
засадените досега над
100 дръвчета се развиват
добре поради непрестанните грижи на ОП
„Градини и паркове“ и

изградената
поливна
система“,
коментира
Николай Чунчуков. Изграждането на парка
върху 7 декара пустеещо
пространство в края на

„Кметът
на
„Централен“
Георги
Стаменов връща автентичния вид на ул.
„Йосиф Шнитер“ - нова
улична настилка и тротоар до края на годината.
„Запазваме автентичността на улицата и
връщаме предишния й
облик. Вторият етап на
ремонта включва алея с

растителност и осветление.“, коментира Георги
Стаменов.
Първият
етап от стартиралите
строително-ремонтни
дейности
включват
полагане на настилка на
южния тротоар и на
самата улица.
През 2018 г. проектът продължава с
поставяне на каменни
бордюри на северния

Кметът на „Централен“ Георги Стаменов
официално
подписа
договора, удължаващ
дейностите по проекта
„По-добър живот“, финансиран по схема за
предоставяне на финансова помощ „Независим живот” към
Министерство на труда
и социалната политика.
Стойността на проекта е близо 500 000 лв.
и се очакваше той да
приключи в края на м.
декември 2017 г. Благодарение на добрата
работа и организация

„Централен“ продължава социален проект

на целия екип по проекта, потребителите на
услугите в район „Централен“ ще имат възможността да ползват
помощ и безплатни
грижи от лични асистенти, социални асиКметът на „Централен“
Георги Стаменов отчете
първите две години от
мандата си

ул. „Богомил“ бе финансирано с европейски средства по ОП
„Регионално развитие“,
мярка „Зелена градска
среда“.

стенти,
медицински
специалисти и психолози до края на м.
април 2018 г.
Услуги по проекта
са получили 170 потребители, като в момента
се обгрижват 120 лица
и
продължават
да
постъпват заявления за
нови потребители.
По
проекта
са
назначени 33 лица лични асистенти, домашни помощници, социални
работници,
рехабилитатори, психолози и медицинска
сестра.
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„Лаута“ с нова пешеходна алея

Готова е новата пешеходна алея в разширението на парк „Лаута“. Тя е направена от
павета и е с площ повече
от
1200
квадратни
метра. Изградени са и
бордюри, а по цялата й
дължина от над 300 мет-

ра e монтирано парково
осветление.
В
плановете
на
общината е заложено
там да има детска площадка и други атракции, които се вписват в
парковата среда. От двете
страни на пътеката вече

са засадени 70 декоративни сливи, като
предстои засаждането на
още 130. Идеята е, когато
дръвчетата пораснат, да
образуват своеобразен
красив тунел, обясни
районният кмет Костадин Димитров.

В ход е поредното
разширяване на парк
„Лаута“. Новите зелени
площи там ще надхвърлят 65 декара. Вече е изградена
и
поливна
система, с която да се
поддържа растителността.

„Южен“ озеленява
новите детски
площадки

Със засаждането на
30 дървета започна
залесителната кампания
в район „Южен“ . „Тъй
като район „Южен“ е
доста озеленен, ще
бъдат допълнени местата, на които не се е
захванала
растителността или е унищожена.
В
залесителната
кампания сме предвидили още да бъде
частично
изпълнено
озеленяване на две
новоизградени детски
площадки - на ул.
„Георги Кирков“ и на

Още една детска
площадка и паркинг
в „Тракия”

“Тракия“ се сдоби с
нова детска площадка в
Ротари парк до СУ
„Свети Седмочисленици”. Площадката е
направена с финансовата подкрепа на община Пловдив и е разделена на 3 зони - за
деца до 3 години, до 12
години и сектор с люлки.
В парка ще бъде
изграден фитнес и
други спортни съоръжения.
Очаква се още една
площадка до блок 106
да стане готова скоро,
посочи кметът на
„Тракия“ Костадин Ди-

митров.
Кметът на района
отбеляза, че над 5000
кв. м. тротоарни настилки са изградени в
различни части на
Тракия, сред които зона
А8, до блоковете 71 и
72 и в алеята между
А12 и А10
Нов паркинг с места
за 63 коли беше открит
до блок 16 в „Тракия“ срещу комплекс Оазис.
Съоръжението е с площ
1250 кв. метра, ще бъде
поставено е и LED
осветление.
Преди
мястото е било гола
поляна между два блока.

Деца залесяват
в екокампанията
на „Северен“

ул. „Димитър Талев“
Груев , както и на тревната площ между ул.

„Околчица“ и бул. „Ал.
Стамболийски“,
за
която има дендроло-

гичен проект“, обясни
кметът на “Южен“
Борислав Инчев.

Обновен физкултурен салон в ДГ „Вяра“
Кметът на "Южен"
Борислав Инчев откри
обновения физкултурен
салон на детска градина
"Вяра", който не функционираше в продължение на 4 години. Реновирани са основно покривът и настилката на
спортното съоръжение.
"Радвам се, че с общи
усилия и с разбирането и
подкрепата на Общинския съвет решихме
дългогодишен проблем,
който изискваше немного усилия и средства",
коментира Инчев, като
припомни, че салонът не
можеше да се ползва от
децата заради пропадналия и течащ покрив,
който беше възстановен
със специално гласувани
от местния парламент 16
000 лв.
"В ерата на компютрите и телефоните е от
изключителна важност
още от малки децата да
свикват и с физическата
активност, която носи
здраве", призова Борислав Инчев.

Залесителни акции
започнаха и в район
„Северен“.В първата
екоинициативата взеха
участие и деца от ДГ
“Бреза”, които придобиха основни умения и
знания в засаждането и
отглеждането на растенията.
100 броя храсти от
вида лигуструм, широколистни дървета от
вида еводия и бр. туи
бяха
засадени
на
площадката за безопасност на движението на

ул.”Стефан и Обрейко
Обрейкови”, коментира
районният кмет Ральо
Ралев.
Това е част от поредицата
залесителни
акции на територията
на “Северен”, чрез които градът продължава
дадобива все по-приветлив, зелен и естетичен вид, коментира
Ралев.
Залесяването продължи в градинката на
бул. “България”№ 230.
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Димитрина Къндева:

Без помощта на общината
трудно щяхме да дишаме

- Как се стигна до
решението да създадете
този клуб?
- С Мария и Албена
бяхме състезателки по
спортна
гимнастика.
Ситуацията в страната
беше тежка и знаехме, че
без пари няма голям
спорт. Аеробиката беше
нещо ново за България,
освен това е близка до
гимнастиката и решихме
да рискуваме. Сега вече
съм щастлива, че намерихме верния път за развитие.
- Кога се появява този
спорт у нас?
- Със сигурност мога
да кажа, че неговото
сериозно развитие започва през 1991 година, когато се създаде Българският
съюз по аеробика и негов
председател стана великата състезателка на висок
скок Йорданка Благоева.
- Няма никакво
съмнение, че пловдивският клуб е сред водещите в страната?
- Така е. В националния отбор в различните
възрастови групи има
много състезатели от
нашия клуб, които печелят световни и европейски титли и призови
места от най-големите
първенства. Трудно е да
изброя имената на всички
отличници. Но трябва
задължително да спомена отбора, който този

Когато някой върши повече от
една дейност, казваме, че носи две
дини под една мишница. Тази
народна мъдрост обаче не се
отнася за една дама. Това е
Димитрина Къндева, която носи 4
дини под една мишница. Тя е председател на Българския съюз по
аеробика, заедно с Мария Карталова и Албена Иванова през
1996 година създават пловдивския
СК Аеробика АМД, старши треньор е в клуба и международен
съдия. Не се притеснява от
огромната отговорност, защото, както споделя, всичко върши с
душа и сърце.

Димитрина Къндева

Отборът на пловдивския клуб спечели първото място
на турнира за Световната купа в Португалия

Йорданка Благоева:

Аеробиката тръгва
от Америка

Исках да ме наследи човек, на когото
този красив спорт е в сърцето

"Исках Съюза по
аеробика да го поеме
човек, на когото този
спорт е в сърцето му. Аз
съм щастлива, че едно
момиче, което беше състезателка, съдия, треньор
и създаде клуб, сега ще
поеме нещата. Това е

Димитрина Къндева от
Пловдив". Така Йорданка
Благоева коментира решението си след 26 години
начело на Съюза по аеробика да се оттегли от председателския
пост.
"Мандатът ми изтича през
2020 година, но прецених,

че е време да си тръгна,
защото годинките, а те са
70, вече ми тежат. Време е
да отделя повече внимание на семейството си, на
децата и внуците. Аз винаги ще помагам, а и съм
спокойна, защото оставям
Съюза в добри ръце.

Футболисти тренират за издръжливост с аеробика

Едуард Ераносян със
сигурност ще влезе във
футболната
история

като треньорът, който
пръв накара играчите да
играят аеробика, вместо

да обикалят безпаметно
пистата на терена. Това
се случва в залата за

сезон направи уникално
представяне. Моми-четата и момчетата найнапред извоюваха бронзовите медали на турнира
за Световната купа "Сузуки къп" в Токио, който
се проведе през април. А
месец по-късно пак на
турнир за Световната
купа в португалския град
Кантехеде
спечелиха
първото място. И на двете
състезания съставът ни
беше: Ана-Мария Стоилова, Дарина Пашова,
Ивелина Лукаки, Антонио Папазов (и четиримата от нашия клуб) и
Тихомир Беротев от
Хасково.
- Има ли интерес към
този млад спорт?
- Да. И той се увеличава. В нашия клуб заедно с
детската школа тренират
над 120 души. Имаме
принцип да не връщаме
никого. В зависимост от
възможностите им сме
създали няколко групи,
където се водят занимания и се провеждат състезания.
- Има ли възрастови
граници при приема?
- Приемът става на
деца, навършили 4-5
години.Трябва да кажа, че
не спираме да обикаляме
по детските градини и
училищата.
- Скъп спорт ли е
аеробиката?

- Зависи от гледната
точка. За хората, които
искат да спортуват, аеробиката не е скъп спорт. Но
за клубовете, които осигуряват условията за тренировки, е съвсем различно.
Поддръжката на тренировъчната база изисква
сериозни средства.
- Наскоро под тепетата се проведе традиционният турнир по
аеробика за Купата на
Пловдив. В него взеха
участие над 400 души
от 15 държави. Това си
беше едно малко световно първенство. Вашият
клуб наистина направи
сериозна реклама на
Пловдив. Каква беше
оценката на гостите?
- Останаха изключително доволни от условията за провеждането на
турнира и от силата на
самото състезание. И обещаха догодина пак да
дойдат.
- Този турнир е показателен за положителното отношение на
Община Пловдив към
спорта.
- Няма две мнения.
Винаги, когато сме имали
нужда от нещо, сме срещали подкрепа. Знам, че
без тяхната помощ щеше
да ни бъде страшно трудно дори да дишаме.Знам,
че и другите клубове усещат вниманието на общината. Така например беше
ни купена специална
настилка, която струва 20
000 евро. Това са много
сериозни пари.
- Как стана така, че
председател на Съюза по
аеробика е човек от провинцията?
- Избраха ме след гласуване, в което взеха участие всички клубове в
страната.

борба на стадиона в
"Лаута", когато Едо е
старши треньор на
Локо. Мнозина помислиха, че Ераносян нещо
се е объркал и след
всяко упражнение избухваха в смях. Първоначално смешно им
беше и на футболистите, но след като минаха
15-20 минути започнаха
да се задъхват. И така
цяла седмица. Това се
случва през 2004 година, когато "Локомотив"
става шампион на страната. По-късно аеробиката, като част от физическата
подготовка,
започва да се практикува и в ЦСКА.

Тя тренира и увеличава силата, мощността,
гъвкавостта и координираността. Аеробиката е
много популярна сред
жените, които я практикуват на групи или индивидуално пред телевизора.
През 1960 г. д-р Кенет
Х. Купър въвежда тренировка, която да укрепва и
засилва сърцето и белите
дробове, като така прави
първата стъпка в „аеробната” (кардио) тренировка в САЩ. Заглавието
на публикуваната от него
книга „Аеробика” в крайна сметка дава и името на
този спорт, в който се
изпълняват ритмични и
координирани движения
с тялото на бърза музика.
Честото и ниско интензивно натоварване на
мускулите оформя и
тонизира тялото. Ефикасна специално за краката и долната част на
тялото, аеробиката подпомага и подсилването
на торса, както и отслабването на цялото тяло.
Първоначалната цел
на аеробиката е да разви-

ва
сърдечно-съдовата
издръжливост, като паралелно тренира и мускулите на тялото. Има
добро влияние върху
мускулите, ставите, сърдечно-съдовата система,
белите дробове, кръвообръщението, психиката
(удоволствие и изразяване чрез движение) и
общото здравословно
състояние на човека.
Такива занимания позволяват да се постигне
добра физическа кондиция и добро познаване на
собственото си тяло.
Аеробиката се практикува, за да замести
(разшири) фитнес тренировката, да се изгарят
калории, да оформи и
стегне тялото, да укрепи
физическото здраве и да
го поддържа.

