Античният
Одеон се
преобразява
за нов живот

Общината дава
рамо за
дигитализация
и спортни
площадки
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Ученици от СУ„П. Кр. Яворов“ `
гостуваха в сградата на
общината по проект за
посещение на емблематични
места, които имат важно
значение за историята и
развитието на Пловдив. Децата
бяха посрещнати от кмета Иван
Тотев, разгледаха снимките
на кметовете на града от
Освобождението до наши дни,
които са подредени в
заседателната зала и научиха
историята на сградата. За целта
на проекта те получиха книга за
историята на пловдивската
община. Посещението е и част
от политиката на „отворени
врати“ на общината.

Пловдив
финансово
устойчив номер 1
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Асен Николов:

Постигнахме
добри резултати,
но те са само
старт към върха

Стинг изнесе два
концерта в Пловдив.
Часове преди да излезе
на Античния театър той
чу историята на
древната сцена от кмета
Иван Тотев и получи
тениски с логото на
„Пловдив 2019“.
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Добре дошли
в индустриалното
сърце на България!
Пловдив е един от най-бързо развиващите се региони в тази част на Европа.
Безработицата в областта е под 5 процента, а в града – под три. Пловдив спечели
признание в редица авторитетни международни икономически класации. Със стабилни демографски показатели, добра образователна инфраструктура, голям брой
квалифицирани работници Пловдив се превърна в индустриалното сърце на България.
Като общинско ръководство сред приоритетите ни е
да привличаме инвестиции и да създаваме за нашите
съграждани условия за по-висок стандарт на живот.
Всичко това се случва и благодарение на усилията и
постиженията на българското правителство.
Пловдив е стратегически важен център на Балканите,
а Тракия икономическа зона е изключителен пример за
начина, който бизнесът, общините и държавата могат да
работят заедно за постигане на общи резултати.
В класация на „Файненшъл Таймс“ Пловдив е в челната тройка в ранглистата Топ 10 на европейските градове на бъдещето в категорията „Стратегия по привличане
на преки международни инвестиции“.
А фактът, че Пловдив ще е Европейска столица на
културата през 2019 година е още един мощен инструмент за регионално развитие във всички сфери на живота.
Иван Тотев при откриването
на Пловдивския икономически форум
Още за форума на стр. 4

Мащабна промяна на
градската среда в Пловдив

М

ащабна промяна на
една от градските
зони в Пловдив ще
бъде извършена по ОП
„Региони в растеж“ успоредно с реконструкцията на бул.
„Марица –юг“. В нея влизат
всички малки улички около
булевард „Княгиня Мария
Луиза“ и „Марица“ –юг“,
улиците около площад
„Шахбазян“,
Източната
порта, „Стойчо Мошанов“,
част от които са калдъръмени. Калдъръмът ще се премахне и ще бъде използван
за улиците в Стария град.
Паважът от булевард
„Марица - юг“, който става
асфалтов път от Водната
палата до моста на Адата,ще
се използва за тези улици.
По тротоарите също се
предвижда да има паваж.
Успоредно с реконструкцията на булеварда продължава и работата по про-

екта за брега на Марица,
където в зелената площ ще
има детски, спортни, кучешки площадки, фитнес на
открито. Ще бъде изградена
и кабелна мрежа, която
общината ще използва при
поставянето на камери.
Паралелно с дейностите
около реката стартира и
ремонтът на зоната около
Понеделник пазара, където
предстои голяма промяна по
организация на движението.
Изгражда се площадно пространство пред ДКЦ 1 с паркинг за 45 автомобила. По

проект размерите на тротоарите ще бъдат увеличени по
подобие на улица „Отец
Паисий“.
Обсъжда се възможността за еднопосочност на движението
по
улица
„Митрополит Панарет“ от
улица „Иван Пеперлиев“ до
Източната порта, което ще
позволи по-лесно придвижване след отварянето на
улица „Света гора“ – връзката между „Света Петка“ и
„Цар Борис III Обединител“.
Целият проект по
„Региони в растеж“ е на

стойност 16 милиона лева.
До края на годината се очаква да излезе и строителното
разрешение за облагородяване на коритото на река
Марица.
Част от мащабната промяна на градската среда ще
бъде и реконструкцията на
подлеза на Пощата на ул.
“Гладстон”, който ще бъде
затворен за ремонт в края на
месец юли. Съоръжението
се очаква да е готово за
откриващото събитие на
Пловдив 2019 през януари
следващата година.
Реконструкцията на подлеза ще засегне и движението по бул. „Цар Борис III
Обединител”, където също
ще вървят ремонтни дейности, свързани със съоръжението, което пък е част от
големия проект за площад
Централен.

Античният Одеон
се преобразява за нов живот

П

родължава реконструкцията
на
Античния Одеон на
Пловдив, която трябва да
върне обекта към нов
живот. Сценичният канал
вече е покрит с трипластово противоударно стъкло,
съобразено с автентичната
конструктивна система.
Предвидено е изграждане
на малка обслужваща
сграда за охрана, продажба на билети и санитарен
възел, консервация на
автентичната мраморна
настилка върху орхестрата. Дейностите включват
още лека ажурна стълба,
осветление, мултимедия и
информационни системи

Пловдив и Ираклион с
общи проекти за 2019-а

Пловдив и Ираклион
ще работят по проекти,
свързани с Европейска
столица на културата
2019. Това стана ясно по
време на посещението
на кмета Иван Тотев в
гръцкия град. Бяха
обсъдени възможности
за участието
на
Ираклион в най-престижната инициатива на
Стария континент в сферата на културата, както
и размяна на гостувания
на артисти и програми.
„Целта
на
Европейска столица на
културата е да допринесе за сближаването на
европейските народи.
Работим активно в тази
посока, защото именно с
диалога между културите можем да се опознаем
по-добре и да популяризираме своите градове“,
заяви Иван Тотев.
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По време на срещата
със заместник-кмета по
туризъм Джиан Андреа
Паоло Гаранчини бяха
обсъдени добри практики за привличането на
туристи. Също като
Пловдив, Ираклион е
исторически град с
богато наследство, образователен и културен
център. Дискутирани
бяха възможностите за
участие
в
Международната среща
по туризъм в Пловдив,
която тази година ще
има своето десето издание.
Опазването, грижите
и популяризирането на
културно-историческото
наследство е приоритет
в работата и на двете
общини.
Иван Тотев сподели,
че Епископската базилика и римските мозайки

на
Филипопол
са
включени в индикативния
списък
на
ЮНЕСКО за значими
културни и природни
обекти. Той запозна
домакините с реализацията на проекта за
Голямата
базилика,
както и с предстоящото
изготвяне на проект за
реставрация, консервация и експониране на
Източната порта и
Небет тепе.
На
д-р
Стела
Мандалаки – директор
на
Археологическия
музей, който наскоро бе
удостоен със специална
почетна грамота на
годишните Европейски
награди за музей на
годината, Иван Тотев
подари сборници с
научни статии за открития, които ще намерят
специално място в библиотеката на музея в
Ираклион. Особен интерес у домакините предизвика фактът, че
Община Пловдив от
няколко години финансира
разкопки
на
Регионалния археологически музей.
Сътрудничеството в
сферата на археологията
и опазването на културно-историческото наследство между общините ще продължи. В
рамките на визитата
бяха проведени редица
срещи и посещения,
сред
които
на
Археологическия музей
в Ираклион и двореца
Кносос – едно от найголемите археологически чудеса.

на подходящи места.
Оформя се и входната
част от ул. "Гурко".
Ко н с е р в а ц и о н н о реставрационните работи
по обект „Одеон при
Форума на Античния
Филипопол“ се реализират по изработен проект от
арх. Румяна Пройкова и
покойната арх. Вяра
Коларова. Работният проект се придържа към основните принципи за опазването и използването в
съвременния живот на
археологическото наследство. В този смисъл той
осигурява
максимално
запазване на разкритата
археология и показването й
в автентичен вид. В същото
време обектът се интегрира
в съвременния живот като
активна компонента на
съвременния град.
Одеонът на Филипопол е открит през 1988
г., а през 1995 г. е обявен за
културна ценност от
национално значение като
част от форумния комплекс. Той е с площ 2.525
дка и може да побере 300
посетители.

21 автомата продават
едночасови билети

Активирани са 21
автомата на автобусните
спирки в Пловдив, от
които жителите и гостите на града могат да
закупуват едночасови
билети с прекачване за
масовия вътрешноградски транспорт.
Цената е 1,50 лева,
като върху билета е
отпечатан часът на закупуването и крайният час
на валидност. През това
време пътниците могат
да ползват всички автобусни линии. Процедурата е бърза и лесна –
трябва само да се следват инструкциите върху
екрана на автомата с
няколко последователни
докосвания.

Пускането на автоматите в работен режим
е поредната крачка към
подобряване на транспортната услуга в града,
коментира директорът
на ОП „Организация и
контрол на транспорта“
инж. Борислав Кръстев.
След като всички нови
автобуси бъдат оборудвани и включени в
системата за електронно таксуване ще се
активират и другите
функции на машините –
зареждане на електронни карти, продажба на
еднодневни хартиени и
електронни
билети,
заплащане с банкноти и
банкови карти. За улеснение на хората със зри-

телни
увреждания
върху автоматите са
поставени
брайлови
етикети.
Първите 21 автомата,
от които могат да се
купуват билетите, са на
спирка „Байкал“ –
срещу ПУ „Паисий
Хилендарски“,
до
„Тримонциум“ и отсреща, срещуположните
спирки от двете страни
на Тунела, както и на
площад „Съединение“,
Централна
гара
и
Сточна гара, търговски
център „Форум“ и блок
1 в „Тракия“, ДКЦ-2,
„Чайка фарма“, хотел
„Марица“, кметството
на район „Южен“, автогара „Север“ и бул.
„Цариградско шосе“ /до
ул. „Ландос“/. Поетапно
предстои да бъдат активирани и останалите 20
от общо 41 автомата,
монтирани на автобусни
спирки в Пловдив.

Дневен център за лица с увреждания

Община
Пловдив
спечели проект за създаване на Дневен център
за подкрепа на лица с
увреждания, включително с тежки множествени
увреждания.
В Дневния център ще
се предостави подкрепа
в общността за минимум
80 лица с увреждания, и
техните семейства. Те
ще ползват иновативни
социални услуги, дневни и почасови,социално
и здравно консултиране,
информиране, подкрепа
и
посредничество,
включително – чрез пре-

доставяне на услуги в
домашна среда чрез
мобилна работа. Ще се
осигури терапевтична и
специализирана помощ,
рехабилитация, трудо- и
арттерапия
Проектът е на стойност 993 762,50 лв. и е
100%
безвъзмездна
финансова помощ по
П р о ц е д у р а
BG05M9OP001-2.008
„Подкрепа за лицата с
увреждания“,
по
Оперативна програма
„Развитие на човешките
ресурси“.
Междувременно бе-

ше направена и първа
копка на Център за временно настаняване на
лица и семейства.
Той е по проект
„Подобряване на социалната инфраструктура в
община Пловдив“ на
Оперативна програма
„Региони в растеж“
2014-2020 г., съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския
фонд за регионално развитие.
В този дневен център
ще бъдат настанявани
цели семейства, които са
в риск, така че да не се

налага да ги разделяме,
докато им съдействаме с
процедурите по предоставяне на общински
жилище,
например“,
уточни
заместниккметът Георги Титюков.
Капацитетът на центъра
е 17 души, като тяхното
настаняване ще бъде
временно
Стойността на проекта е 2 120 718.42 лева,
от които: 2 017 900.32
лева са безвъзмездна
финансова помощ и 102
818.10 лева – от бюджета
на община Пловдив.

ПРИКАЗКА ЗА ПЛОВДИВ
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Пловдив финансово устойчив
П
номер 1

ловдив е град на
финансовата
устойчивост за
2017 година. Това определиха слушателите на
Дарик радио и читателите на сайта darikradio.net
в класацията „Кой е найдобрият град за живеене“. Наградата бе връчена на заместник-кмета
Георги Титюков от
министъра на финансите Владислав Горанов по
време на церемония
днес в София.
„Лесно е да се каже,
че Пловдив е финансово
най-устойчивият град,
тъй като е изключително
икономически развит
като център. Той е един
добър пример за това
как успешната местна

власт, създавайки условия за бизнес, може да
привлече и да изгради
сериозно равнище на
брутен вътрешен продукт“, заяви министърът
Владислав Горанов при
връчване на отличието и
пожела на ръководството на Община Пловдив
да бъде все така успешно.
„8000
години
Пловдив е устойчив във
времето и животът никога не е спирал. През
последните 6-7 години

градът ни е реализирал
много устойчиви политики и към социално
уязвими групи, развитие
на инфраструктурата,
образованието и т.н.“,
отговори
Георги
Титюков
През
последните
години Пловдив е печелил отличия в класацията за арт град през 2012
и 2016г., най-красив
град през 2013г., бизнес
град през 2014 и 2015
година.

Градът става столица на мозайките

Пловдив ще посрещне над 300 експерти по
консервация на мозайки
на голяма международна научна конференция
през 2020г. Светилата в
тази област си дават
среща под тепетата за
XIV международна конференция-триенале на
Фондация ICCM за консервация на мозайки,
като България ще е
първата страна без излаз
на Средиземно море, в
която се организира
мащабното
събитие.
Кметът Иван Тотев и
Гайл де Гишен – почетен
президент
на
Международния комитет за консервация на
мозайки ICCM, подписаха меморандум за
сътрудничество. Пловдив е привлечен от специалистите от мозайките
в
Малката
и
Епископскита базилики
и кандидатурата на

Пловдив за ЮНЕСКО с
тези обекти.
„Пловдив
поема
щафетата по домакинството на научната конференция от Барселона.
Меморандумът
за
сътрудничество вече е
приет от общинския
съвет. Събитието през
2020г. кореспондира с
желанието ни да популяризираме мозайките на
Пловдив и съвпада с
времевия график за кандидатстването ни за
ЮНЕСКО, като смятаме, че ще е ключово в
този процес. Имаме воля
и ангажимент да поддържаме своите мозайки. Още от днес започваме оперативната работа по организирането на
конференцията. Ще осигурим всичко необходимо за провеждането й“,
обясни кметът Иван
Тотев.
„Когато ги пратим в

музея, убиваме и мозайките, и самия обект. Без
тях той става безсмислен. Целта е да запазим
мозайките на местата,
на които са открити.
Точно това, което правите тук с базиликите си.
Може би затова Пловдив
прояви интерес към
нашата организация и
ни покани, а ние приехме поканата да гостуваме тук през 2020г. В
рамките на една седмица ще правим научно
изследване, което ще
публикуваме в специално издание, с каквото
излиза всяка една наша
конференция, обясни
Гайл де Гишен и подари
на кмета Иван Тотев
последния том, изготвен
след
форума
в
Барселона, в който присъстват и пловдивските
мозайки.

Какви са предизвикателствата
пред
Пловдив
като
Европейска столица на
културата и как градът
се развива през последните години обсъдиха
по време на среща
кметът на Пловдив
Иван Тотев и парламентаристи от Швейцария.
Те бяха на посещение в
града в рамките на
председателството на
България на Съвета на
Европейския
съюз,
както и за да се запознаят с напредъка на
проекта по Българошвейцарската програма
за сътрудничество за
интеграцията на роми и
други уязвими групи
чрез образование и
здравеопазване.
Швейцарските депутати заявиха своята подкрепа по отношение на
политиката на България
към ЕС и интеграцията
на ромите и другите
уязвими групи.

Швейцарци
впечатлени
от мотото ЗАЕДНО

Мотото „Заедно“ е
перфектното, което е
избрано за проекта
Европейска столица на
културата 2019, тъй
като Пловдив е известен
с разнообразието си от
общности, отбелязаха
гостите.
„Приветствам ви с
добре дошли в Пловдив
и с признание за добре
свършената до момента
работа по отношение на
реализацията
на
съвместни проекти за
интеграция на малцинствата
и
дуалното
обучение“, каза Иван
Тотев.
„Стремим се помагаме на различни уязвими
групи със специфични
потребности, хора с
увреждания или само-

тни хора“, заяви заместник-кметът
Георги
Титюков и уточни, че на
финална фаза е здравният център, който се
строи по българо-швейцарската програма, а
образователният
ще
бъде готов за новата
учебна година.
Иван Тотев покани
швейцарските депутати
да посетят и догодина
Пловдив, когато ще
бъде Европейска столица на културата и когато
ще има много събития и
фестивали. Той съобщи,
че градът под тепетата
се радва на голям туристически интерес и
броят на нощувките се
увеличава двойно всяка
година.

Умно сметосъбиране донесе награда за Пловдив

Монтирани
върху
контейнерите за смет по
ул. „Иван Вазов“ датчици следят доколко са
пълни с отпадъци, като
чрез мобилно приложение контролът може да
се извършва във всеки
един момент.
Въвеждането на така
нареченото „умно сметосъбиране“
/Smart
waste management/ е
сред постиженията, с
които Община Пловдив

спечели националния
приз „Най-иновативна
община“
на
Асоциацията
на
Българските градове и
региони.
„Това ще доведе до
още по-добро качество
на услугата по сметосъбирането.
Точната
информация ни дава
възможност за гъвкави
решения, така че ако
някой контейнер отново
се напълни след редов-

ното му обслужване по
график, да реагираме
своевременно“, коментира директорът на ОП
„Чистота“
Иван
Стоянов.
Подобни устройства
предстои да бъдат монтирани и върху първите
подземни контейнери в
Пловдив, които сега се
изграждат на ул. „Отец
Паисий“. За удобство на
гражданите там се предвижда да бъдат поставе-

ни и червени и зелени
светодиоди, по които да
се ориентират за степента на запълненост на
съдовете за смет.
Националният приз
„Най-иновативна община“ бе присъден на
Община Пловдив и за
постижения в дигитализацията на учебния
процес, за свободни
точки за достъп до
интернет в градските
паркове и др.

Пловдив като
Давос на Балканите

П

овече от осемдесет
изтъкнати личности
взеха участие в
първият Пловдивски икономически форум под
надслов „Комплексният
контекст на растежа“. На
форума, открит от премиера Бойко Борисов,
бяха идентифицирани и
оценени ключови предизвикателства пред икономическия растеж.
В Пловдив дойдоха
представители на световния бизнес и политици,сред които седем
български министри. Те
обсъждаха визиите за
бъдещето на ЕС, геополитика на региона, разширение на еврозоната, енергийният съюз на ЕС, банковият съюз на ЕС, перспективи пред Западните
Балкани, капиталообразуване и развития в областта
на преките чуждестранни
инвестиции в България,
корупция и захват на
държавата, регионално
развитие и икономически

клъстери, подобрения в
образователните резултати, демография, навлизане на отворени данни,
роботи и изкуствен интелект, върховенство на правото и сигурност на имуществените права.
Пловдивският икономически форум се организира от Делфийския икономически форум в
Гърция и от Център за
либерални стратегии в
София. Идеята е той да се
провежда всяка година
през месец юни в Пловдив.
„Целта на новата за
България инициатива е да
се превърне в институция,
която да е място за срещи
между бизнеса и политиката, а също и интелектуално събитие“, обясни
Симеон Цомокос, идеен
създател на форума.
„Много е важно да
отчетем, че инициативата
не идва от община
Пловдив, което показва,
че Пловдив вече е много
видим като град. Съвсем

друго е когато тази оценка
идва отвън.Това означава,че Пловдив вече е икономически център с над
местно – регионално значение,“ коментира кметът
Иван Тотев.
„Пловдив е добър пример за регион, който максимално извлича ползите
от европейската интеграция, което е и един от
акцентите на този двудневен форум,“ коментира
Даниел Смилов, програмен директор за политически и правни изследвания в Центъра за либерални стратегии, от където е
дошла първоначалната
идея за подобен форум у
нас.
Премиерът Борисов
увери, че икономиката в
България се променя.
„Имаме 5,7% внос повече
в машиностроене и ай ти
технологии. Никнат завод
след завод. Като влизате в
Пловдив виждате какви
предприятия има. С хиляди работни места, за които
не стигат работници. Не

Оскарите в аутсорсинг
индустрията идват в Пловдив

Пловдив ще е домакин на най-значимото
събитие в областта на
аутсорсинг индустрията
в България през следващата година.Годишната
конференция
на
Българската аутсорсинг
асоциация, която традиционно събира цяло
съзвездие от доказали се
в световен мащаб експерти в областта на изнесените бизнес процеси и
услуги и високите технологии, ще се проведе на
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17 май 2019 г. в
Пловдив.Тук ще бъдат
раздадени и Оскарите за
високи постижения.
„През последните
години аутсорсинг индустрията се развива
изключително динамично и дава възможност на
българските региони да
станат по-силни и конкурентоспособни.
В
Пловдив има вече над 80
компании от този сектор.
В тях работят над 7000
души, като тенденцията

продължава да бъде
много
положителна.
Горди сме, че ще сме
домакин на 6-тата годишна конференция и то в
годината,
в
която
Пловдив
ще
е
Европейска столица на
културата“, обяви зам.кметът Стефан Стоянов.
Според
Ивайло
Славов, председател на
Българската аутсорсинг
асоциация, добрият пример е Пловдив, в които
местната власт създаде

случайно
кредитните
агенции дават изключително добра перспектива
на България. Има стабилен фискален резерв и
бюджетен излишък. До
края на годината ще
смъкнем дълга до 24%.
Това дава по-големи перспективи за влизане в
чакалнята на еврозоната“,
каза при откриването на
форума премиерът Бойко
Борисов.
На форума бе подписан Меморандум за
сътрудничество между
Българската агенция за
инвестиции и Тракия икономическа зона. Меморандумът има за цел на
първо време създаването
на информационни и консултативни центрове, както и разкриване на мобилни центрове на място.
Тяхната цел е различни
експерти да работят на
терен за решаване на
всички проблеми с инвеститорите, да им оказват
помощ и да ги консултират.

всички необходими предпоставки за развитие на
аутсорсинг индустрията.
На
тазгодишната
церемония пловдивската
компания „Programista“
грабна две от престижните статуетки – за IT product of the Year и за
Innovation in Technology.
2 статуетки – за Research
and Development Center
of the Year и за The Most
Innovative Workspace of
the
Year,спечели
ScaleFocus,
компания
която също има офис в
Пловдив. Свои офиси в
градаа имат и други две
компании от тазгодишните победители – Bulpros и
Lirex.

Градът - пример
за привличане
на инвестиции

Регионът на Пловдив
е един от успешните в
привличане на чуждестранни
инвестиции.
Това бе няколкократно
заявено по време на
първия Икономически
форум
Пловдив.
Поредният пример даде
и министърът на туризма
Николина Ангелкова,
изброявайки направеното от правителството в
сферата на туризма.
„Министерство на
туризма и Агенцията за
чуждестранни инвестиции създадохме инвестиционна карта на страната
с повече от 32 проекта,
които местните власти

ни предоставиха, именно
с идея да привлечем максимално вниманието на
външните инвеститори
към потенциала на нашата страна, коментира тя
пред участниците във
форума. Едни от найголемите китайски инвеститори са заявили намерение пред нея, в качеството ѝ на ресорен
министър, за изграждане
на хотелска база.„Това
със сигурност ще доведе
до по-голям ръст по
отношение на туристите,
както тук в областта, така
и на територията на цялата страна,“ коментира
Ангелкова.

Домът на младоженците
красив и обновен

Младоженците
в
Пловдив могат да сключват граждански брак в
напълно обновена сграда.
По-красива и обновена е
ритуалната зала, където
на специална видео стена
младоженците могат да
прожектират избрани от
тях снимки или да предават церемонията по бракосъчетанието на живо.
Освен
дограмата,
подовата настилка, боядисване и ремонт на
покрива са обновени и
офисите на служителите.Стъклогравюрите на
големия
пловдивски

художник Димитър Киро
са вложени в новия
стъклопакет, за да се
съхранят.Запазени са и
феропластиките на Ди
Киро, като всички негови
произведения са поставени на втория етаж.
Домът на младоженците е построен през
1963г. Сградата е проектирана от арх. Матей
Матеев и арх. Димка
Танева. Досега основен и
толкова мащабен ремонт
не е правен, само козметични ремонти на покрива и залата.
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Общината дава рамо за дигитализация
и спортни площадки

Д

Пловдив да обхване
всички 54 общински
училища в града.
По другата общинска
програма – „Въвеждане
на Монтесори” , ще
бъдат отпуснати още
193 720 лева за прилагане на метода в детските
градини. Част от дейностите на проекта обхващат две училища – СУ
„Св. св. Кирил и
Методий” и ОУ „Антим
I”, в които е планирано
поетапно стартиране на
процеса на прилагане на
метода в начален етап на
основното образование.
Предложението е за
двете школа да бъдат

опълнителни
средства за дигитализация на училищата и за реализацията на програмата за
Монтесори
осигури
община Пловдив.
29 760 лева ще бъдат
преведени по бюджетите на училищата за дигитализация на учебния
процес, чиято цел е
въвеждане на облачни
технологии чрез платформите G-suite for
Education нa Google и
Microsoft Office 365.
Целта е до 2019 г.
мащабният образователен проект на Община

Шест пловдивски
гимназии разработват
програми с бизнеса
Учебни планове и
програми по специалности в 40 професионални
направления
започват да разработват
екипи от водещи професионални гимназии
от цялата страна в партньорство с представители на бизнеса и висшите училища. Това
съобщи министърът на
образованието и науката Красимир Вълчев по
време на дискусия за
повишаване на образователната продукция в
рамките на икономическия форум в Пловдив.
В списъка влизат и 6
пловдивски гимназии,
които започват обновяване на програмите.
Националната търговска гимназия ще работи
по четири направления
– “Счетоводно и данъчно
облагане”,
“Секретарска и административна офис дейност”, “Управление и
администрация”,
“Трудов
живот”.
Професионалната гим-

назия по механотехника
ще формира екип за
модернизиране на професионално направление „Машиностроене,
металообработване и
металургия”,
а
Професионалната гимназия по архитектура,
строителство и геодезия – по направление
„Градинарство”. Нови
учебни програми по
„Производствени технологии – дървесина,
хартия, пластмаси и
стъкло”, ще пишат специалисти, събрани от
Професионалната гимназия
по дървообработване. Как ще изглежда
съвременният вариант
на учебна програма по
„Фризьорство и козметични услуги” ще
решава екип, оглавяван
от
директора
на
Професионална гимназия
„Ана
Май”.
Единственото средно
училище у нас, което
обучава бижутери, е СУ
„Никола Вапцаров”.

24 училища на форума
„Аз променям моето училище”

24 участници се
включиха във форума
„Аз променям моето
училище” и представиха иновации, добри
практики и идеи, реализирани през изминалата
учебната
година.
Организатори на инициативата, която се провежда за трета поредна
година, са Община
Пловдив и иновативен
образователен портал
„Уча в Пловдив”, а
целта е учениците да
бъдат насърчавани да
развиват своите силни
страни.
„Имаме
всичко
налично, за да бъдем
най-добрите. Не говоря
за базата – тя винаги
може да е малко подобра или недотам. Поважното е, че имаме
целия ресурс да се
забавляваме по време на
учебния процес и да
получаваме
знания.
Както го правят в найразвитите страни –
имаме интернет, облачни технологии, добри
специалисти, достъп до
цялата информация от
света, която ни е нужна.
Съпротивлявайте
се
ежедневно на навика да
зубрите. Механичното
учене няма да ви донесе
нищо
особено.
Краткосрочни успехи
може би да, но в дългосрочен план няма да ви
свърши
работа.
Мечтайте всеки ден,
искайте повече, бъдете
инициативни – това се
иска от вас. Това е

ключът към доброто
образование”, призова
присъстващите
зам.кметът по образованието Стефан Стоянов. И ги
насърчи да развиват
силните си страни,
защото това ще ги
направи по-успешни.
Но форума беше
представена видеопоре-

Проект срещу ранното отпадане от училище с Грац
Да бъде разработен
съвместен проект, насочен към образованието в
етнически
смесените
квартали предвиждат от
Европейския обучителен
и изследователски център
за човешки права и
демокрация в Грац и
Фондация „Рома“. Това
стана ясно на среща на
кмета на район „Източен“
Николай Чунчуков с

Клаус Шарл, Изабела
Майер
и
Ингрид
Николете от организацията в австрийския град и
Антон Карагьозов от
пловдивската неправителствена организация.
Основната цел ще бъде
обучение от ранна детска
възраст и мерки срещу
ранното отпадане от училище.
Пред кмета на район

отпуснати 17 590 лева.
Предвидените средства
за програмата за 2018
година са общо 300 000
лева.
Рехабилитация
на
игрището за народна
топка, на зелените
площи и на местата за
почивка ще прави през
лятната ваканция НУ
„Христо
Ботев”.
Школото е подготвило
идеен проект за 38 000
лева и може да осигури
от бюджета си 50 на сто
от нужната за ремонтите
сума. Общината ще
дофинансира с 19 000
лева.

„Източен“ гостите представиха изследователски
доклад за влиянието на
училищната десегрегация
върху правото на образование на младежите от
Столипиново.
Николай
Чунчуков
запозна представителите
на Центъра в Грац с работата на администрацията
по Българо-швейцарската
програма за сътрудниче-

ство и по проекта „Растем
заедно“ по Оператив-ната
програма „Наука и образование за интелигентен
растеж”.
Двете страни в разговорите бяха единодушни,
че интеграцията на малцинствените групи минава през образованието, а
добрите резултати са в
полза на обществото.

дица за Космоса, дрон,
умна сграда, иновативна
ферма и мелодичен
звънец. Как да разпознаваме мед, в който има
добавена захар, показаха нагледно младите
лаборанти
от
Професионалната гимназия по хранителни
технологии и техника.

Интернет приложение
за създаване и автоматична проверка на
тестове е направил 10класникът
от
Математическата гимназия Петър Бечев.
„Това ще намали преписването, защото се разбъркват въпроси и отговори и всеки ученик
получава индивидуален
тест, а платформата позволява накрая да се
направят
обобщени
резултати за успеваемостта”, обясни Петър.
Тази година във
форума беше включен и
модул „Как спечелих
класната стая“ за млади
учители със стаж до три
години. Те разказаха как
са приковали вниманието на учениците и за
желанието си да се реализират в учителската
професия.

Още 55 места за
паркиране в „Централен“

Кметът
Пловдив
Иван Тотев и кметът на
район
„Централен“
Георги Стаменов откриха новоизградения паркинг в междублоковото
пространство на ул.
"Антон
Тайнер"
и
"Капитан
Райчо".
Паркингът разполага с
55 места и ще бъде осветен нощно време.
Всички места са разграфени с маркировка и
при желание от страна
на граждани, всеки може
да заяви персонално
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място за паркиране
срещу
съответната
такса. „Към момента
имаме 30 подадени
заявления, повечето от
които постъпиха преди
паркингът да бъде
завършен“, коментира
Георги Стаменов и благодари на общината за
отделения бюджет.
„Щастлив съм, че
успяхме да облагородим
това място и така да
допринесем за по-добрата визия на квартала и за
удобството на живущи-

те“, каза Иван Тотев.
Жители от съседния
блок, който се населява
от над 300 семейства,
нарекоха новата придобивка „куклата на квартала“.
В същото време
район
„Централен“
предприе мерки за подобрия облик на знаковия за град Пловдив
Данов хълм. Георги
Стаменов
инициира
обследване на хълма и
ще бъдат разписани кон-

кретни мерки и разработен проект за видеонаблюдение. „Темата за
Сахат тепе е актуална
отдавна. Нашарените с
графити скали, сгради и
часовниковата кула не са
приятна гледка за пловдивчани и за всички
гости на града. Ще
направим
всичко
възможно тепето отново
да бъде привлекателно
място за отдих“, коментира Георги Стаменов.

Плакет на
„Източен“
за посланика
на Швейцария

Кметът на „Източен“
Николай
Чунчуков
почетния плакет на района на посланика на
Швейцария у нас Денис
Кнобел във връзка с
предстоящото изтичане
на мандата му.
„Връчвам този почетен плакет с благодарност за подкрепата ви за
образованието в нашия
район“, заяви Николай
Чунчуков по време на
посещението си в швейцарското посолство в
София. Той подчерта и
приноса на посланика за
развитието на проекта
по Българо-швейцарската програма за сътрудничество.
Денис Кнобел увери,
че ще продължи да подкрепя проекта, район
„Източен“ и Пловдив.
Посланик Кнобел обеща

догодина отново да се
върне в Пловдив, за да
бъде част от събития от
програмата на домакинството.
Членове на швейцарския парламент посетиха пловдивския квартал
Столипиново, за да се
запознаят с интегрирания проект за социално
приобщаване на ромите
и други уязвими групи,
който се реализира от
Българо-швейцарската
програма за сътрудничество.
„Гостите останаха
впечатлени от напредъка
на дейностите, които се
извършват.
Грубият
строеж на здравния
център в ДКЦ 6 вече
приключи и в момента
има
довършителни
работи“, съобщи Николай Чунчуков.

Нови тротоари и Парк „Източна Румелия“ все по-красив
пейки в „Северен“
Първите 13 пейки
бяха монтирани в парк
„Източна
Румелия“,
както и две беседки.С
монтирането на пейките
и беседките продължаваме с усилията да направим парка едно желано и
търсено място от жителите на квартала. След
изграждането
преди
около месец на новата
детска площадка, това са
следващите наши инициативи, като вече се
забелязва все по-голяма
посещаемост на парка, а

Приключиха ремонтни дейности на тротоарната
настилка
на
ул.”Васил Урумов” пред
детска градина „Бреза”
в район „Северен”.
Оформени са вази около
съществуващите дървета, както и джоб за контейнерите за смет.
Изкърпена е и измазана
оградата на детската
градина, която се рушеше.
„Целта ни е подобряване на инфраструктурата около детските и
учебни заведения за
осигуряване на по-

добри и безопасни условия за преминаване на
жителите на района”,
коментира райкметът
Ральо Ралев.
Стартира и монтирането на пейки в район
„Северен”.
Нови10
пейки вече са поставени
на места по преценка на
районната администрация, както и по желания
на граждани, а стотици
други
са
ремонтирани.Поетапно
ще бъдат монтирани
общо 70 броя, а 550 броя
ребра ще бъдат подменени на местата, където
липсват или са счупени.

само до преди около 2
месеца там почти никой
не ходеше“, коментира
кметът на „Южен“
Борислав Инчев.
В плановете на районната администрация е
включено и изграждането на още една детска,
както и за обособяване на
площадка за разходка на
домашни любимци. По
инициатива на Борислав
Инчев бяха възстановени
три детски площадки,
пострадали от вандалски
прояви.

„Западен“ с дарителска
акция за деца

Над 200 килограма
капачки предаде кметът
на район „Западен“
Димитър Колев на местна
фирма за преработка на
пластмаса. Получените
средства ще бъдат дарени
за
благотворителната
кампания „Капачки за
бъдеще“. Капачки теса
събрани от децата в детска градина „Мир“, ученици от СУ „Свети Свети
Кирил и Методий“ и от
служители на район
„Западен“. Средствата от
тях ще бъдат използвани

за закупуването на кувьоз
за
неонатологичното
отделение в болницата в
Чирпан. Сега наличният
там апарат е на над 40
години и здравното заведение има спешна нужда
от нов.
„Благодаря на всички,
които се включиха в кампанията. Радвам се, че
децата от малки се учат
да помагат на нуждаещите се, нека продължават в
същия дух“, заяви кметът
на района Димитър
Колев.

Спазено обещание в „Тракия“ - нов паркинг
Кметът на „Тракия“
Костадин
Димитров
изпълни
обещание,
поето пред жителите
на блок 70 в района.
Там вече има нов паркинг за 15 автомобила.

Реализацията
на
строителната програма
ще продължи с изграждане на инфраструктура в зона А-8, където
предстои преасфалтиране на централната

улица в микрорайона.
И тази година сред
приоритетите на администрацията са изграждането на тротоари,
зони за паркиране,
както и реконструкция

на улици.
Вече бяха преасфалтирани три улици в
„Тракия“ – пред блок
72, блок 73 и пред училище
„Димитър
Матевски“.
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Асен Николов:

С

тарши треньорът на
"Академик Бултекс
99" Асен Николов е
на 42 години. Играл е професионален баскетбол в
ЦСКА, "Академик" (Сф)
и "Академик"(Пд).Става
треньор на пловдивския
тим през 2012 година.
Известно време е в екипа
на Зоран Тошич. След
напускането на сърбина,
през 2015 година става
старши треньор на отбора.
"Академик Бултекс 99"
записа нова страница в
историята на пловдивския
баскетбол. Никога досега
този отбор не е стигал толкова високо в родния шампионат. Което означава, че
4-тото място е един много
голям успех.И то в едно
изключително оспорвано
първенство, в което до
последния момент не се
знаеха отборите, които ще
спорят за титлата и медалите.
Няма да крия, че сме
доволни от класирането в
шампионата, макар че на
всички се искаше да
спечелим медали. Доволни са и спонсорите ни.
Надеждите за нещо повече дойдоха, след като се
класирахме на 2-ро място
след мачовете на разменено гостуване. В началото
на първенството не сме
правили никакви сметки.
Това, към което се стремяхме, беше да играем
добър баскетбол. Радвам
се, че го направихме“.
споделя Асен Николов.
Треньорът дълго няма
да забрави битката за
бронзовите медали с
"Рилски спортист". И найвече втория мач в
Самоков. Двубоят започна
много
нервно,
бе
изпъстрен с огромно
напрежение. В един от

решителните моменти на
мача пловдивчани бяха
съвсем близо да прекършат домакините, но
точно в този момент
късметът кацна на раменете на "Рилски". Точната
стрелба от тройката
изведнъж секна и това
даде глътка въздух на
самоковци. На всичко
отгоре травмата на Айзея
Юминиг не беше отшумяла и гардът беше половин
играч. Така "Рилски спортист" победи с 2:0 в двубоите.
„Ако трябва да бъда
честен, нашият отбор
отстъпва на "Академик
Лукойл",
"Балкан",
"Рилски",
дори
на
"Берое", прави равносметка Асен Николов.“ И тази
разлика не е в качествата
на играчите, а в това, че
резервната ни пейка е
доста къса. Почувствахме
го всички към края на
шампионата. Нямам думи
да изразя възхищението
си от играта на нашите
баскетболисти, но те също
имат лимит на физически
сили.“ Той не скри отличните си впечатления от
изявите на Димитър
Димитров,
Мартин
Дурчев, от израстването
на Васил Бачев, от дебюта
на 14-годишния талант
Симеон Димитров. Но
беше категоричен, че
отбор с дълга резервна
скамейка, където трябва
да има равностойни играчи, струва много пари.
Бюджетът на съставите,
които изброих по-горе, е
няколко пъти по-голям от
нашия. Искам да бъда
правилно
разбран.
Нашият спонсор прави
всичко по силите си да ни
осигури финансово спокойствие, но пловдивският бизнес също може

"РЕАЛ" хареса юноша
на "Академик Бултекс 99"

Симеон Димитров –
номер 10, е желан от
„Реал“

"Академик Бултекс
99" е напът да направи
фантастичен
трансфер.Испанският гранд
"Реал" (Мадрид) си е
харесал
талантливия
юноша
Симеон
Димитров. 14-годишният

пловдивски баскетболист
е хванал окото на испанските скаути, които не
крият амбициите да облекат 197-сантиметровия
талант с белия екип. За
намеренията си те вече са
информирали ръководството на "студентския"
клуб и сега предстоят
сериозни преговори. Те
ще бъдат със сигурно
много трудни, защото
Симеон е пълен отличник
в училището и бъдещето
му още не е напълно
ясно. Освен това към него
интерес проявява италианският "Болоня" и още
няколко испански отбора,
което означава, че борбата за подписа му ще бъде
жестока.
Скаути от чужбина
оглеждат и друг 14-годишен талант на "Академик
Бултекс 99". Това е
Георги Инджов, който
също е впечатлил специалистите от няколко западни клубове.

Постигнахме добри резултати,
но те са само старт към върха

Димитър Димитров остави
отлични впечатления с играта си този сезон

да помогне. На наша страна е и Община Пловдив,
за което много благодарим, коментира Асен
Николов.

Пловдив има нови
шампиони в баскетбола.
Отборът на "Академик
Бултекс 99" до 14 години
завоюва златен требъл –
спечели и трите възможни купи, за които участва
този сезон - шампионската титла на България,
Купата на България и
Балканската купа.
В заседателната зала
на Община Пловдив баскетболистите и техният
треньор Йордан Иванов
показаха
спечелените
купи. В знак на признателност за подкрепата
президентът на клуба
Васил Врачев удостои
кмета на Пловдив Иван
Тотев с медал на
„Академик Бултекс 99“ от
републиканското първенство.
„Момчета, благодаря
за това, което правите!
Тази зала е посрещала
много големи шампиони
и фактът, че сте тук е
доказателство за огромния труд, който сте положили. Голям респект и
към ръководството на
„Академик Бултекс 99“ и
към
родителите.

Според баскетболния
специалист бъдещето на
"Академик Бултекс 99" е
много
добро.
Пловдивчани са шампио-

ни при юношите за 2016
година, а тази година
требъл направиха 14
годишните. В школата
тренират над 350 деца, но
базата вече е доста
отесняла. Търсят се спешно салони, където да тренират децата. Но не пропусна да каже добри думи
за треньора Йордан
Иванов.
Асен Николов вече
мисли за новата селекция,
но избягна да коментира
подробности около привличането на играчи. Каза
обаче, че цел N1 ще бъде
да се намери класен

център и гард. Още повече, че Айзея Юминиг ше
напусне
тима.
Специалистът е убеден, че
класните чужденци в
нашия шампионат вдигат
нивото на баскетбола в
България. Като уточни, че
не става въпрос за баскетболистите, които играят в
европейските клубове,
защото няма български
клуб, който може да си
позволи да ги вземе. И за
сравнение допълни, че
бюджетът на московския
ЦСКА е 36 млн. долара, а
на "Фенербахче" и "Реал"
е 30 млн. евро.

Златен требъл за 14-годишните

Поздравявам ви за усилията, които полагате за
развитието на баскетбола
в Пловдив“, обърна се
към младите шампиони
Иван Тотев.
На
турнирите
в
България – Купа България
и държавен шампионат

отборът не допусна нито
една загуба през целия
сезон и записа само победи. Това е същият отбор,
който преди 2 години
стана държавен шампион
до 12 години – отново под
ръководството на старши
треньора Йордан Иванов.

Общината подкрепя
баскетболните клубове,
като всяка година от бюджета на Пловдив се отделят над 100 000 лева. За
тренировки е осигурена
и залата на спортното
училище „Васил Левски“.
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Ангел Кодинов:

Ангел Кодинов
на олимпийските игри в Рио

Ангел Кодинов е роден на 04.09. 1997 година в
Пловдив. Израства в спортно семейство. Майка
му Ани е била каякарка, а баща му Николай е
кануист. Започва спортната си кариера във
волейболния клуб "Виктория", когато е 10-годишен. След 4 години влиза в кануто. Спечелил е
над 30 златни медала от различни първенства,
има 3 бронзови отличия от световния шампионат за юноши в Португалия през 2015 г.
Същата година става два пъти европейски
вицешампион в Румъния, като прибавя и един
бронзов медал. Печели бронз на световната
купа в Дуисбург през 2016 г., което му осигурява
квота за олимпийските игри в Рио. Състезател
е на пловдивски клуб "Чипилски", където президент е Ани Кодинова.
- Защо се разделихте
с волейбола и избрахте
кануто. Това семейно
решение ли беше?
- Ще започна отговора
си
отзад
напред.
Абсолютно невярно е
твърдението, че родителите ми са причина да вляза
в кануто. Решението беше
абсолютно мое. Във
волейбола ми стана тясно.
Освен това аз съм човек,
който разчита само на
себе си. Както е сега с
кануто. Разбира се, аз
винаги ще си остана фен
на волейбола и непрекъснато следя какво се случва там.
- Помните ли първия
си успех?
- Никога няма да го
забравя. И не защото станах първи. Това се случи
по време на регатата
"Никола
Велев"
в
Пловдив през 2011 г. Не
знаех, че ще има награждаване и си тръгнах за
вкъщи. Обадиха ми се на
пожар и на бегом се
върнах на Гребната за
награждаването.
- Майка ви е шеф на

клуба. Чувствате ли се
по-специален в сравнение с останалите състезатели?
- В никакъв случай. И
по отношение на екипировката, и по финансовите
отношения не се прави
никаква разлика. Още
повече, че родителите ми
са били професионални
състезатели и знаят какво
трябва да се прави. А и те
осигуряват финансирането на клуба.
- Колко струва едно
едноместно кану?
- Цената е различна и
зависи
от
марката.
Класното кану струва
минимум 6 000 лева.
- На олимпийските
игри в Рио бяхте наймладият участник. Как
се чувствахте сред
гигантите в кануто?
- Никога няма да забравя тази олимпиада. Беше
някакво невероятно преживяване. А колкото до
гигантите - и те са хора.
Някои показаха, че наистина са такива, други не
успяха да се представят,
както са искали. Аз се кла-

Избрах единичното кану, защото
искам да разчитам само на себе си

С мама Ани и татко Николай

сирах на 13-то място.
Според специалистите у
нас представянето ми е
било много добро, макар
че аз исках да се класирам
много по-напред. Но има
време.
- Вашият спорт е
известен с дългите лагери. Колко дни в годината
сте далече от дома?
- Наистина нашите
подготвителни лагери са
известни с тяхната продължителност. Без да влизам в подробности мога да
кажа, че поне 4 месеца
съм извън Пловдив. Ако
включа и състезанията в
чужбина,
отсъствието
става доста по-продължително.
- А всекидневните
тренировки колко продължават?
- Те зависят от спортния календар. Но при
всички случаи не са помалко от 4 часа на ден.
- На европейското в
Белград се класирахте
осми на 1000 метра.
Какво се случи?
- Шансът не беше на
моя страна. 300 метра

Винаги съм се възхищавал
на Николай Бухалов

С Николай Бухалов

След първите успехи
много журналисти, дори
и специалисти, започнаха
да сравняват Ангел
Кодинов с легендарния
пловдивчанин Николай
Бухалов. "Искам да благодаря на всички, които ми
гласуваха това голямо
доверие. Винаги съм се
възхищавал от Николай
Бухалов, но няма как да
се съглася с тези сравнения. Защото постигнатото
от него не може да повтори нито един кануист в
света. Той е двукратен
олимпийски шампион,
има и бронзов олимпийски медал. Да не говорим
колко световни и европейски титли притежава.
С моя треньор Владимир
Генов работим по наша си
програма и мисля, че
вървим в правилната
посока. Не зная колко
високо ще стигнем, но
съм убеден, че ще продължим да печелим медали за България.

С треньора Владимир Генов

На зимен лагер

преди
финала бях начело. Тогава
излезе много силен насрещен вятър, който буквално ме спря. Просто не
успях да реагирам, което
означава, че все още ми
липсва опит. Така например бронзов медал спечели руснакът Иля Соколов,
когото предишния ден на
полуфинала буквално го
отвях.
- Какво ви предстои
още през този сезон?

В края на юли в Пловдив
ще се проведе световното
първенство за младежи
до 23 години. Тренирам
много здраво, защото
искам да зарадвам пловдивчани с добро класиране. Ще бъда много щастлив, ако успея да съм
сред медалистите.
- Но голямата цел
безспорно са олимпийските игри в Токио през
2020 година. Вероятно

вече работите в тази
посока.
- Така е. Мислим вече
за игрите. Има какво още
да работим в чисто психологически план. Много
се надявам, че с помощта
на треньора ми ще получа още по-голямо самочувствие и увереност,
които са много важни за
постигане на големите
успехи. Ще ви дам един
пример със сръбските
състезатели по време на
европейското в Белград.
Преди стартовете всеки
състезател отиваше в
едно специално помещение, където разговаряха с
психолог. Или казано с
обикновени думи - там
буквално ги надъхваха и
след всяка срещата сякаш
ставаха други хора.
- Как прекарвате
свободното си време?
- С приятелката ми
обичаме да се разхождаме, като избягваме шумните компании. Тя ме
разбира и с нея ми е
много добре.

Няма да забравя срещата в българското
училище „Звънче“ в Лондон

На среща с децата от училище „Звънче“

Ангел Кодинов никога
няма да забрави една
среща в българско учили-

ще "Звънче" в Лондон.
Срещата е организирана
от негова позната, която

живее и работи в английската столица. "Беше наистина нещо невероятно.
Децата ме засипваха с
въпроси, на които понякога ми беше трудно да
отговоря. Те се интересуваха дали мога да плувам
и се притесняваха, че
мога да се удавя, ако кануто се обърне. Питаха ме
дали се страхувам от
дълбокото в гребните
канали, могат ли и те да се
научат
да
гребат.
Приятелството ни беше
затвърдено с мои календари и автографите върху
тях, които им подарих.
Със сигурност успях да
разпаля интереса им към
моя спорт, който има
дълбоки традиции в
Англия и е престиж да
бъде
практикуван.
Обещахме си нова среща
и ще изпълня желанието
на децата при първа
възможност.

