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Представиха
етапите по
реконструкцията
на стадион
„Пловдив“

2

60 000 фенове на рока се събраха за грандиозното второ издание на фестивала Hills of Rock, който
става една от културните емблеми на Пловдив. На невиждана у нас сцена свириха Sabaton, Judas
Priest и Iron Maiden, както и още 52 групи
в трите дни на фестивала.
Още на стр. 8

Здравейте!
Започнахме работата по проекта „Подобряване на градска
среда в Община Пловдив“ по
Оперативна програма „Региони в
растеж“. Той ще промени облика в
зоната, заключена между булевардите
„Марица – Юг“, „Княгиня Мария Луиза“, бул.
„Цар Борис III Обединител“ и „Източен“.
Предстоят дейности за обновяване на улици,
благоустрояване, озеленяване и други.
Градът продължава да се развива и да получава признания. Поредното отличие дойде от
Китай, където Пловдив получи наградата
“Най-динамичен трансграничен град за електронна търговия за 2018 година”.
През месец юли на посещение в Пловдив бе
министърът на културното наследство, културните дейности и туризма на Италия
Алберто Бонизоли. По време на нашите разговори обсъдихме задълбочаване на партньорството между двете европейски столици на културата през 2019 година – Пловдив и Матера.
Уверени сме, че заедно ще придадем по-голяма
стойност на този уникален проект.
Иван Тотев,
кмет на Пловдив
Препълнен Античен театър, бурни
аплодисменти и много настроение – така
преминаха концертите в рамките на 24-ия
Международен фолклорен фестивал, който
се организира от Община Пловдив като част от
Календара на културните събития на града. В него
участваха състави от 10 държави - Грузия, Индонезия,
Македония, Мексико, Словения, Украйна, Франция,
Холандия, Чехия и България.

Пловдив има новото
си златно момиче

П

ловдивчанката
Александра Начева
взриви световната лека
атлетика. Родената на
20.08.2001 година ученичка
от ЕГ „Иван Вазов“ промени
представите на милионите
фенове за този спорт. Още
ненавършила 17 години само
за 2 седмици Александра
спечели сребърен медал от
европейското първество за
младежи до 20 години в
унгарския град Гьор,като
само няколко сантиметра я
лишиха от златото. А след
това в Тампере просто уби
конкуренцията, като стъпи на
световния връх – световна
шампионка на троен скок за
девойки. Миналата година

Кметът Иван Тотев посрещна в заседателната зала
на общината световната шампионка на троен скок за
девойки до 23 години Александра Начева и
подари на златното момиче
златна клонка - символ на успеха.

възпитаничката на Стойко
Цонов в младия лекоатлетически клуб "Ботев" взе сребро
на световното първенство в
Найроби. И във всичките тези
състезания талантливата скачачка се изправяше срещу
състезателки с 2, 3, че и 4
години по-големи от нея.
Александра покри норматива
за участие на европейското за
мъже и жени в Берлин през
август.
„Там ще видя идолите си,
вълнувам се, голямо предизвикателство пред мен, но
искам да опитам сред найголемите“, коментира ентусиазираната световна шампионка.
Още на стр. 6-7
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Къща-музей „Христо Г. Данов“ с нова експозиция

И

зложба по повод
190 години от
рождението
на
Христо Г. Данов беше
открита в къщата-музей
в подножието на Стария
град.
Присъстваха

Стадион „Пловдив“ нов след
11 етапа на реконструкция

Реконструкцията на
стадион „Пловдив“ и
превръщането му в
модерно съоръжение –
според изискванията на
ФИФА и УЕФА, е разделена на 11 етапа.
Техническото задание и
различните етапи бяха
представени от арх.
Валентин Маринов.
Първият етап включ-

ва подмяна на долните
трибуни на стадиона,
които са върху насипи.
Когато той приключи на
него могат да се играят
мачове от вътрешното
първенство. Заедно с
трибуните може да се
работи и по следващия
етап – зоната за гости и
журналисти. Мачове от
българското първенство

могат да се играят найрано
през
2021
година.Следват другите
етапи – горните трибуни, паркинги, модерно
осветление, облагородяване, бутане на зала
„Чайка“.
„Смятаме, че това е
правилният и най-реалистичен вариант – да
започнем на етапи.
Имаме пътна
карта,
която да ни отвежда
поетапно до верните
решения. Не е възможно
финансиране за един
мегапроект, който да се
реализира
наведнъж
Поставяме основите и
всяко следващо ръководство на града ще
надгражда“, коментира
кметът Иван Тотев.
Стадионът в крайния
си вид ще е с капацитет
между 40 и 45 хиляди
седящи места. Когато се
изпълни първият етап –
долните трибуни, съоръжението ще побира 1215 000 зрители.

кметът на Пловдив Иван
Тотев, директорът на
Историческия
музей
Стефан Шивачев, проф.
Надя Данова, правнучка
на
основателя
на
българското
книго-

издаване и много гости.
Експозицията
е
разширена с материали,
свързани с книгоиздаването преди Освобождението. Могат да се
видят лични вещи,

бюрото на Христо Г.
Данов,
географски
карти, колекция от поздравителни адреси. За
показване на старите
документи се използват
експозиционни табла.
„Колекцията и експозицията от печатни книги са много хубави. От
името
на
всички
наследници благодаря
на Община Пловдив и
Историческия музей, че
сградата е в много добро
състояние“, заяви професор Надя Данова и
пожела
много
посетители, за да усетят
духа през онова време.
Преди
да
бъде
открита
изложбата
кметът Иван Тотев и
официалните
лица
поднесоха цветя на
гроба на Христо Г.
Данов, който се намира в двора на църквата „Света Богородица“.

Пловдив и Матера с общи проекти

„Проектът Пловдив
2019 е един наистина
оригинален и уникален
проект, сигурен съм, че
заедно с Матера 2019
ще придадем още повече стойност, използвайки сътрудничеството,
диалогът, тъй като споделяме общи ресурси“,
заяви
Алберто
Бонизоли, министър на
културното наследство,
културните дейности и
туризма на Италия по
време на среща на италианска делегация с

кмета на Пловдив Иван
Тотев и ръководството на
фондация
„Пловдив
2019“.
„За мен е голяма чест
и
удоволствие
да
посрещна делегация от
такова високо ниво от
Италия и специално от
Матера“, каза Иван
Тотев.
Артистичният
директор на фондация
„Пловдив 2019“Светлата
Куюмджиева поясни, че
през следващата година
има няколко съвместни
проекта, които ще се реа-

лизират заедно с Матера.
Според Салваторе
Адуче, президент на
фондация „Матера –
базилика“ кметът на
Пловдив Иван Тотев има
голяма заслуга за партньорството
между
Пловдив и Матера.“Той
повярва в силата на проекта на двете програми.
Въз основа на проекта се
реализира едно побратимяване между двата
града, което ще продължи и в бъдеще“, каза
господин Адуче.

Проект за 24 млн. лева променя градската среда

С три първи копки
стартира реализацията
на проекта по мащабната реконструкция на
улици и тротоари в зоната, заключена между
булевардите „Марица –
Юг“ и „Княгиня Мария
Луиза“.
Проектът „Подобряване на градска среда в
Община Пловдив“ се
осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020,
съфинансирана от ЕС
чрез Европейския фонд
за регионално развитие.
Общата стойност на
проекта е 24 160 690
лева, от които над 3 600
000 е държавно финансиране, а общинското
възлиза на повече от 135
000 лева. Останалите

пари идват от Европейския фонд за регионално развитие.
По трите лота на
проекта ще се осъществява:
1. Рехабилитация и
реконструкция на тротоари по бул. „Шести
септември“ в участъка
от бул. „Цар Борис III
Обединител“ до бул.
„Източен“, въвеждане
на енергоспестяващо
улично осветление, озеленяване и благоустрояване на прилежащите
му зелени площи.
2. Реконструкция и
рехабилитация на улици
и прилежащите им тротоари и въвеждане на
енергоспестяващо улично осветление на ул.
„Стойчо Мушанов“, ул.
„Макгахан“ (в участъка

от ул. „Митрополит
Панарет“ до ул. „Ген.
Скобелев“), ул. „Ген.
Скобелев“, ул. „Пулпудева“, ул. „Козлодуй“,
ул. „Брестовица“, ул.
„Цар Иван Срацимир“.
3. Благоустрояване,
озеленяване,
паркоустройство, изграждане
на детски площадки по
южния бряг на Марица..
Рехабилитация и реконструкция с въвеждане
на енергоспестяващо
улично осветление на
бул. „Марица юг“ в зоната от транспортен
възел на бул. „Цар Борис
III Обединител“ до бул.
„Източен“, в Първа
градска част.
част
на
„Тази
Пловдив се нуждаеше от
голяма реконструкция.
Подгот-вяме за ремонт

много вътрешноквартални ули-ци. Ще се опитаме тези пътни артерии,
които не са включени в
проекта, да бъдат ремонтирани с общински средства“, зави кметът Иван
Тотев.
Реконструкцията на
булевард „Марица – Юг“
е
една
от
найважните,като ще се
включи и брега на реката с проектите за социализиране на зоната от
продължението на булевард „Източен“ до булевард „Цар Борис III
Обединител“, с поставяне на детски площадки,
озеленяване, спортни
зони, кучешки площадки, изграждане на подпорна стена в коритото
на реката.

ПРИКАЗКА ЗА ПЛОВДИВ
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Шефът на ЕБВР видя
един вдъхновен Пловдив
П

оздравления за
избирането на
Пловдив
за
Европейска столица на
културата, надявам се да
задълбочим партньорските се взаимоотношения“, написа в протоколната книга на община
Пловдив
Сума
Чакрабарти, президент
на Европейската банка
за възстановяване и развитие. Той поздрави
кмета Иван Тотев за
напредъка на града през
последните години.
„Да, градът ни се
радва на все повече чуждестранни инвеститори,
въпреки ниските нива на
безработица. В Тракия
икономическа зона има
80 000 заети в производството. Пловдив заедно
със София са единствените градове с механи-

чен прираст за миналата
година, а през първото
тримесечие сме издали
повече разрешения за
строеж, отколкото столицата“, заяви кметът и
отбеляза, че реализираните
проекти
с
Европейската банка за
възстановяване и развитие са повече от добри.
„Решихме
много
градски проблеми, надявам се и за в бъдеще
това да се случи, в съответствие със съвременните реалности на средата“, допълни Иван
Тотев и сподели, че през
2020 година от общинския бюджет ще се освободят
допълнителни
средства, свързани с 50
милионния заем, изтеглен през 2006 година. И
това ще позволи да стартираме реализацията на

Поредно признание –
най-динамичен град
Пловдив
получи
наградата “Най-динамичен трансграничен град
за електронна търговия
за 2018 година”, по
време на церемония по
откриване на Първия
616 глобален трансграничен фестивал за електронна търговия и
Третото международно
търговско изложение
Шънджън (The 1st 616

За пет дни - от 20 до
25 август Пловдив ще
бъде световната столица
на високоалкохолните
напитки. Градът е домакин на международния
конкурс Spirits Selection
by Concours Mondial de
Bruxelles. Експерти от
цял свят ще дегустират
уиски, водка, текила,
бренди, джин, грапа,
байжиу, писко и ракия,
ще посещават български производители и
културно-исторически
забележителности. Над
70 журналисти, енолози
и вносители ще открият
българската индустрия,

Global Cross-Border ECommerce Carnival &
The
3rd
Shenzhen
International
CrossBorder
E-Commerce
Trade Expo).
Кметът Иван Тотев
прие отличието от Васил
Гелев, директор на
Центъра за насърчаване
на сътрудничеството в
областта на селското
стопанство
между

Китай и страните от
Централна и Източна
Европа (ЦНСССКЦИЕ),
министерство на земеделието, храните и горите,
МЗХГ. Васил Гелев взе
участие във форума след
специална покана от
страна на организаторите.
Иван Тотев благодари за наградата, като
заяви готовност за подкрепа при реализация на
бъдещи съвместни планове с Центъра и Тракия
икономическа зона.
„Това е много сериозно
признание
за
Пловдив“, заяви Васил
Гелев и припомни, че
Центърът вече има
изграден офис в рамките
на „16+1 логистичен хъб
и Павилиона за електронна търговия със
селскостопански
и
други продукти“ в
Тракия икономическа
зона.

Президентът
на
Международния олимпийски комитет Томас
Бах е потвърдил, че ще
бъде гост на Световното
първенство по гребане за
мъже и жени в Пловдив
(8-16
септември).
Поканата е от президента
на Световната федерация
по гребане Жан-Кристоф
Ролан.
„Това, което ще покажем на Томас Бах, е перфектна организация на
първенството и един от
най-добрите в света изкуствени водни канали,
специално проектиран за
гребни
спортове.
Президентът на МОК ще
има специална среща с
олимпийските шампиони
от Пловдив. Те са общо
12 от 5 вида спорт.
Подготвяме среща на
Томас Бах с кмета и
областния управител на
града“, коментира Иван
Попов, председател на
организационния комитет на състезанието.
В Пловдив Томас Бах
ще има възможност да се
срещне и с олимпийската
шампионка и технически
директор на ФИСА
Светла Оцетова, с която
са работили заедно в
Младежкия олимпийски

дегустира и консумира,
как се съчетава с храна.
Мастъркласовете
за
родната „вода на живота“ ще водят проф.
Николай Бакалов, проф.
Николай Стоянов и
собствениикът на Rakia
Shop Светлин Мирчев.
Вечерта на 20 август
2018 г. ще има експо
„Запознайте се с българските производители“, а
след него е официалното
откриване
на
Конкурса.

Следващата странадомакин на Spirits
Selection ще бъде обявена на 23 август на обяд.
После международното
жури ще разглежда
Пловдив, а денят ще
приключи с шоу в
Амфитеатъра и галавечеря в Стария град.
България участва в
Spirits Selection за първи
път през 2015 г., като
спечелени медали спрямо подадени мостри e
между 30% и 40%.

други важни проекти,
касаещи Пловдив и
неговите жители.
Президентът
на
ЕБВР Сума Чакрабарти
е за първи път в
Пловдив
и
посети
фирми от региона. Той
попита с какво регионът
привлича чуждестранни
инвестиции. „С конкурентната бизнес среда и
фактът, че през последните няколко години
община Пловдив работи
непрекъснато чрез отдела си „Бизнес развитие и
международно сътрудничество“ и Тракия икономическа зона с различни компании – местни и чуждестранни, с
което постигна бърз икономически ръст и устойчивост в своята политика в региона“, отговори
Иван Тотев.
„Така процесът на
навлизане на нови инвеститори в региона се
увеличава, защото полесно намират обучени
кадри, тъй като компаниите вече навлизат в
професионалните училища чрез
дуално
обучение в образованието, посочи кметът.

Олимпийският бос идва
за световното по гребане

Томас Бах (предпоследният) и Жан-Кристоф Ролан
(третият отпред назад) гребат в Женевското езеро.

комитет. С президента на
МОК в Пловдив ще дойдат и всички шестима
служители на комитета,
които са представители
на гребния спорт в международното олимпийски
движение.
Шефът на МОК вече е
изпитвал лично емоцията
на
гребния
спорт.
Миналата година президентът на ФИСА ЖанКристоф Ролан го качи в
осморна лодка заедно със
състезатели от швейцарски клуб и служители на
световната централа.“Да
бъда във водата и да се
насладя на красотата на
Женевското езеро по този
нов начин беше преживя-

Столица на световен конкурс

традиции, история и
култура.
Как се разпознават
различните
видове
уиски ще представи
френският
експерт
Сирил Малд, който пристига специално за конкурса. „Посланикът“ на
чилийското
писко
Родриго Флорес ще
говори за отлежали
спиртни напитки. Три от
майсторските класове са
за българската ракия –
различни видове, как се

3

Миналата година, когато 1200 мостри от 54
страни се борят за отличие, родна напитка е
отличена за първи път с
Grand Gold медал.
Spirits Selection 2018
се организира с подкрепата на Министерството
на
икономиката
и
Община Пловдив. Той е
единственият пътуващ
конкурс в света и единственият, който прави
проверка на качеството
на отличените напитки.

ване, което наистина ми
хареса. Съветвам всички
да опитат“, каза тогава
Бах.
Организацията
на
Световното първенството в Пловдив върви на
пълни обороти, като на
30 юли ще бъде извършена проверка от страна на
ФИСА.За шампионата до
момента са заявили участие 61 световни, европейски и олимпийски
шампиони. Сред тях е и
една от най-големите
съпернички на нашата
Румяна
Нейкова
–
Екатерина Карстен от
Беларус, която по време
на шампионата ще е на
46 години.
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Паркинг за 60 коли
в „Централен“

Нов
паркинг
до
кръстовището на бул.
„Шести септември“ и ул.
„ М о р т а г о н “ .
Съоръжението може да
побира до 14 автобуса
или около 60 леки автомобила. До преди ремонта,
мястото беше полуизоставено и се ползваше от
живущите за паркинг,
върху черната настилка.
„Целта е това да е
място, на което автобусите, които оставят туристи
в центъра, да идват и да
паркират. Така няма да
има тапи по центъра,
както например сега,
когато автобусите стоят
до Източната порта. Там
има малко място, а се

отнема и от паркоместата
на хората в централната
част на града“, обясни

районният кмет Георги
Стаменов.
„Паркингът има освет-

Ремонтират здравните кабинети
в училища и детски градини

В здравните кабинети
на училища и детски градини в район „Северен“
стартираха
ремонтни
дейности, които ще продължат през август и сеп-

тември. Най-належащите вече са започнали.
Предвидени са средства
за подмяна на подови
настилки, шпакловка и
боядисване, ремонт и

обновяване на осветлението. В кабинетите ще
има нови мивки, радиатори и щори. През лятната
ваканция ще бъдат ремонтирани 8 здравни кабине-

ление, както и денонощна
охрана.
Живеещите
наоколо ще могат да
заплащат на преференциални цени да паркират на
охраняем и осветен паркинг“, добави кметът на
„Централен“.
Започва и ремонт и на
близката улица „Балкан“.
В момента тя е изцяло на
черна настилка, в локви и
дупки. Планира се тя да
се асфалтира и да се
изградят тротоари и
места за паркиране по
протежението ѝ – нещо,
което никога не е правено,
въпреки че улицата е планирана от десетилетия.

парка от булеварда. През
есента мястото ще бъде
залесено. Ще бъдат изградени нови тротоари и паркоместа, а ул. „Григор
Божков“ преасфалтирана.
„Следващите години
тук ще има едно прекрасно зелено пространство.
Ако не бяхме наложили
мораториум
върху
застрояването на общински терени в „Тракия“,
днес може би тук щяхме
да правим първа копка на
голям жилищен комплекс.
Вместо това обаче правим

първата копка на парк, в
който следващите години
ще бъде притегателно
място за живеещите в района“, коментира Иван
Тотев.
Започна и реконструкцията на улицата до бъдещия парк - „Григор
Божков“ . Вече са обновени и улиците пред блокове 71, 73 и до училище
Димитър
Матевски.
Изградени са тротоари
пред блокове 71, 72 и 73 и
по продължението на улицата.

Около 40 нови паркоместа се оформят пред
259
в
блок
„Тракия“.„След като премахнахме почти всички
метални гаражни клетки
в Зона А-12 на тяхно
място предстои да направим стотици места за паркиране на автомобили.
Срещаме подкрепата на
съгражданите, защото
същевременно облагородяваме пространствата и
подобряваме облика на
градската среда“, коментира Костадин Димитров.

ри са изключително удобни и със завидна бързина

стигаме до всички точки
на района. Радвам се, че
работещите в нашата
администрация "пречупиха" мисленето си и с
готовност ще използват
този транспорт с грижа за
околната
среда.
Електрическите превозни
средства едновременно са
и икономични, и екологични", подчерта кметът
на "Тракия" Костадин
Димитров.

Общинари се качват на скутери

Четири електрически
скутера влизат в действие
при изпълнение на служебните ангажименти на
служителите от кметството в "Тракия". Те ще
могат да се ползват при
проверки или обходи на
района. Скутерите имат
възможност за пробег до
40 километра с едно
зареждане на батерията,
което продължава до 5
часа.

"Тестовете показаха,
че електрическите скуте-

Нова детска площадка
до
пазара
на
ул“Младежка“ откриха
кметът Иван Тотев и
кметът
на
район
„Централен“
Георги
Стаменов. Площадката е
на 100 кв. м. и е изградена
след подписка на 170
жители на района.

„Новата придобивка за
децата от района е до
наскоро
построеното
спортно игрище, където
по-големите деца могат да
играят футбол, баскетбол
иволейбол“,
посочи
Стаменов. Скоро ще бъде
открита и новата площадка на ул. „Кипитан Райчо“.

та в училищата, а в детските градини те са 5.
„Ремонти в градините
по никакъв начин няма да
засегнат учебно-възпитателния процес“, успокои
родителите кметът на
„Северен“ Ральо Ралев.
Фирмата, която ще
извършва ремонтите, е
предупредена да спазва
часовете за почивка.

Невиждан парк в „Тракия“

Първа копка на ново
бижу в „Тракия“ направиха кметът на Пловдив
Иван Тотев и кметът на
района Костадин Димитров. Парк на 10 декара ще
бъде изграден между
булевард „Освобождение“
и ул. „Григор Божков“.
Инвестицията е за 360
хиляди лева, като паркът
ще има централна алея и
няколко помощни, детска
площадка, малка сцена и
места и много пейки с
чешмичка. Стени от камъни в мрежа ще отделят

Нова детска площадка до
пазара на „Младежка“

„Северен“ освежава
детските площадки

Поредна акция по
облагородяване на детска
площадка проведе администрацията на район
„Северен”. Площадката
се намира в междублоковото
пространство
между ул. ”Сакар планина” и бул. ”Цар Борис ІІІ
Обединител” №18 и ежедневно е посещавана от
майки с малки деца,
както и от възрастни
хора, живущи в района.
В свежи цветове са
пребоядисани всички 14
броя пейки на площадката, както и съществуващите съоръжения. На
люлката са поставени
нови седалки – едната с
кош за деца до 3 години,
а другата със седалка за
деца от 3 до 12 години.
Тревните площи са
окосени и почистени,
насипан е чист и обезпаразитен пясък в пясъчниците, сменени с нови са
повредените ребра на
пейките пред входовете

на блока.
„С личния си пример
показваме как с малко
средства, желание и труд
можем сами да направим
местата за отдих много
по-приветливи и уютни“,
сподели кметът на район
„Северен” Ральо.Ралев.
Есента предстои облагородяване напространството като се засадят
дървета за повече сянка и
чист въздух.
В
„Северен“
бе
открит и нов паркинг в
междублоковото пространство на ул. ”В.
Левски”, ул. “Абоба”, ул.
“Оборище”
и
ул.
“Сливница”, с обща
площ от 810 кв. м.
Паркингът разполага с 40
места, като 3 са предназначени за хора с увреждания, а едно от местата е
предоставено за ползване
от ОП “Организация и
контрол на транспорта”.
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Модър-Царевец на
финалната права

Община Пловдив ще
финансира със средства
от бюджета проекта
Модър-Царевец, обяви
кметът Иван Тотев. След
последните решения на
съда за отчуждаване на
имоти следва да бъдат
направени разчети на
бюджета и през есента да
стартира строителството.
Дългоочакванат а
връзка между „Южен“ и
„Западен“ ще е повече от
1 километър и ще струва
близо 10 млн. лв. Колите
ще се спускат на 24
метра под земята, а под-

стъпите към подлеза ще
започват от бул. „Хаджи
Д и м и т ъ р “ .
Реконструкцията на ул.
„Царевец“ до УМБАЛ
Св. Георги също ще бъде
включена в проекта.
Павираната настилка ще
бъде сменена с асфалт.
Проектът ще бъде
разпределен в няколко
бюджетни години, така
че няма да има проблем
парите да се платят от
бюджета. Ще се търси
възможност и за финансиране по републиканската хазна поясни
кметът.

Идва ред на многоетажен
паркинг в „Западен“

Първа копка на първия
общински многоетажен
паркинг в Пловдив реално може да се очаква до
края на годината, коментира кметът на район
„Западен“
Димитър
Колев. 1500 кв. м от терена на улиците „Орфей“ и
„Звезда“
ще
бъдат
застроени по проекта, а
останалите 1000 кв. м

благоустроени.
Паркингът ще е на 4
нива, като партерът ще е
зона за обществено
обслужване и там ще се
обособят помещения под
наем. Останалите три
етажа ще поемата общо
153 автомобила – по 51
коли на етаж. Последното
ниво ще е открито със
защитно покритие срещу

дъжд и слънце. Сградата
ще е с подсилена конструкция, което ще позволи надстрояване с още 2
етажа при необходимост.
„Тези паркоместа няма
да обслужват търговската
зона, а ще са места с абонаментен месечен наем
само
за
живущи.
Очакванията ни са за
първа копка до края на

Обновяват парка в „Изгрев“

Преасфалтираха важна
улица в „Източен“

Изцяло преасфалтирана е улица „Лотос“ в
район
„Източен“.
Районният кмет Николай Чунчуков обясни, че
е извършена пълна
реконструкция на тази
важна пътна артерия,
която е най-пряката
връзка на жителите на
квартала с улиците
„Вратцата“ и „Уидроу
Уилсън“. Тя осигурява и
достъпа на живеещите

на блоковете на улица
„Преспа“, където има
около 900 апартамента.
„Улицата беше компрометирана, с пропаднали участъци. За това
беше и важно да
извършим
цялостна
реконструкция на улица
„Лотос“,
обясни
Николай Чунчуков. Той
припомни, че миналата
година бяха подменени
и тротоарите.

Започнаха дейности по
облагородяването на найголемия парк в квартал
„Изгрев“. Строителните
екипи вече влязоха в зоната
на улица „Босилек“, за да
извършат нейното обновяване.
Предстои подмяна на
настилката на детската
площадка с противоударна, ще бъдат монтирани
нови люлки и съоръжения. Сменят се бордюрите, а за удобство на гражданите ще бъдат поставени и нови пейки.

Министърът на околната среда Нено Димов
пръв грабна кирката, за
да направи символичната първа копка на фитнес
площадка
на
ул.
"Димитър Талев" срещу
бензиностанция "Хаджията Груев". Последва
го и кметът на "Южен"
Борислав Инчев.
Фитнесът в междублоковото пространство
е един от двата проекта,
които "Южен" подготви
и защити, за да получи
финансиране от ПУДООС. Струва 9000 лева.
По втория проект се
довършва детската пло-

годината, а след това – в
рамките на 6-7 месеца
обектът да бъде готов“,
уточнява Колев.
3 500 000 лв за строителството на паркинга
вече са гласувани от
Общинския съвет и това
дава увереност на районната администрация, че
проектът ще бъде реализиран.
на
„Поддържането
зелените
зони
в
„Източен“ е сред приоритетите ни.
Полагаме
постоянни грижи за парковете в района, за да
бъдат привлекателни за
почивка и прекарване на
свободното време на
жителите“, подчерта кметът на „Източен“ Николай
Чунчуков. Той призова
гражданите да подават
сигнали за компрометирани участъци по вътрешно-кварталните улици в
„Източен“, за да може от
администрацията да реагират своевременно.

Още един фитнес в „Южен“

щадка в Коматево.
Предприятието
на
МОСВ отпусна тази
година 3,5 млн. лева за
474 проекта в страната,

от които 39 са в Пловдив
и областта, обясни Нено
Димов.
Девет нестандартни
пейки бяха подновени с

нови дървени елементи
на детската площадка,
намираща се северно от
ул. „Георги Икономов“
№ 55.„На детската площадка си играят много
деца и се посещава от
много хора затова първо
оправихме
пейките.
Скоро предстои и да
сключим договор за проектиране, като искаме
изцяло да реконструираме и подменим съоръженията, а зоната да бъде
благоустроена.
Ако
всичко е наред, това
трябва да стане през
следващата
година“,
коментира кметът Борислав Инчев.

Пространството
е
оградено от дървена
ограда с височина 1 м.,
подсилена с бетонни
колове и планки. Край
нея са монтирани и
пешеходни подходи до
входовете и 3 електрически стълба.
„Това е поредната
детска площадка, която
откриваме в „Южен“
през тази година, а
съвсем скоро предстои

откриването на площадката и в Коматево.
Радвам се, че успяхме
изцяло да благоустроим
това място и да го превърнем в поредното детско кътче за игра.
Надявам се всички
дечица, родители, баби
и дядовци да го ползват
с удоволствие , но и да
го пазят“, коментира
райкметът
Борислав
Инчев.

Нова площадка на бул. „Александър Стамболийски“

На нова детска площадка
на
бул.
„Александър Стамболийски“ 84 се радват
жителите на „Южен“.
Катерушките са разположени на площ от 250 кв.
м. На площадката има
още комбинирано детско
съоръжение,
двойна
люлка, клатушки, зона за
игра на дама, беседка и
10 пейки. Поставено е
ново осветление.

юли 2018 г.
Няма никакво
съмнение, че
Александра Начева
взриви световната
лека атлетика.
Родената на
20.08.2001 година
феноменална
пловдивчанка
промени
представите на
милионите фенове
за този спорт.
Още ненавършила
17 години само за
2 седмици
Александра спечели
сребърен медал от
европейското
първество за
младежи до 20
години в унгарския
град Гьор,като само
няколко сантиметра
я лишиха от
златото. А след
това в Тампере
просто уби
конкуренцията, като
стъпи на световния
връх. Трябва да се
напомни, че
миналата година
възпитаничката на
Стойко Цонов в
младия
лекоатлетически
клуб "Ботев" взе
сребро на
световното
първенство в
Найроби. И във
всичките тези
състезания
талантливата
скачачка се
изправяше срещу
състезателки с
2, 3, че и 4 години
по-големи от нея.
И още нещо Александра покри
норматива за
участие на
европейското за
мъже и жени в
Берлин през август.
- Тройният скок е
изключително тежка
дисциплина. Защо се
захванахте с трите

Александра Начева взриви
световната лека атлетика

Световната шампионка с родителите си

крачки?
- Явно съм показала,
че имам качества за този
скок, а и резултатите
доказват, че изборът е
правилен.
- С вашия страхотен отскок можехте да станете отлична волейболистка?
- По-добре е, че се
разминах с волейбола,

Исках най-после да чуя
българския химн

"След два сребърни
медала
от
големи
първенства исках найпосле да чуя химна.
Отново имах притеснения. При мен всичко
става на късмет. Никога
не знаеш кога ще
уцелиш момента вятър, фаулове, много
неща трябва едновременно да се получат",
щастлива
е
Александра.
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"Вторият ми опит в
Тампере се получи
перфектен и нещата се
случиха. Аз съм още
под 18 години, но ще се
пробвам при жените на
европейското. Въодушевена съм и съм щастлива, защото в Берлин
ще видя големите
състезателки в тройния
скок, които са ми
идоли", допълни талантливата пловдивчанка.

защото имам много
силен удар и можеше да
нараня
някоя
от
съперничките(смее се!).
- Кой ви заведе на
пистата?
- За леката атлетика
ме откри Ива Пранджева. Бях на 7 или 8
години. Страшно съм й
благодарна и я чувствам
като втора майка.

- А Стойко Цонов?
- Това е човекът, на
когото дължа всичко,
което съм постигнала.
- Как се чувствате
като световна шампионка?
- Доволна съм, че
огромният труд, който
вложихме в подготовката, даде резултат. А за
някакви
странични
изпълнения, няма място.
- Не съжалявате ли,
че се разминахте със
златния медал в Гьор?
- Опитвам се да
гледам философски на
нещата. Разбира се, че
ме е яд, но в същото
време приемам, че в
това състезание е имало
по-добър от мен. Но за
сметка това станах
световна шампионка.
Значи има справедливост.
- Започнахте ли вече
да мечтаете за олимпийски медал?
- Сигурна съм, че
няма спортист в света,
който да не мечтае за
олимпийско отличие.
Дори много от атлетите
вече си татуират олим-

Александра на
световното в Найроби
преди година – сребърен
медал

пийската емблема на
Токио. Така че аз също
хвърлям по едно око към
Япония.
- Не ви ли притесняват съперничките, които в повечето от турнирите са
по-големи от вас?
- Вече съм свикнала и
това не ми прави
впечатление. Имам си
пистата и трапа и никой
не ми пречи да покажа
възможностите си.
- Вероятно вече сте
наясно, че трудното
тепърва предстои?
- Така е, но съм поела
по този път и много
искам посоката да е

Олимпийската шампионка Тереза Маринова:

Александра върви по моя път

Александра Начева
върви по моя път, обяви
олимпийската шампионка от Сидни 2000 в
тройния скок Тереза
Маринова само часове
след
като
нейната
наследничка спечели
световната титла в
същата
дисциплина.
„Това е уникален резултат. Още повече че
Александра няма 17
години. Подобна победа
в горната възрастова
група говори колко
голям успех е това.
Много рядко на тези
години може да се

направи постижение над
14 м“, категорична е
олимпийската шампионка.
Тереза Маринова
познава своята наследничка още от малка.
„Едно от първите й
състезания
беше
турнирът
„Тереза
Маринова и приятели".
Още
тогава
беше
целенасочена.
Знае
какво иска. Отдадена е
на леката атлетика. Сега
всичко е в нейните
ръцете и на нейния
треньор Стойко Цонов.
Сигурна съм, че ще

успее да постигне още
по-добри резултати.
Тереза се
надява
Начева да е здрава, защото тройният скок е
една от най-травматичните дисциплини в
леката атлетика.
„По мое време дори
нямаше троен скок за
тази възраст. Едва от
няколко
години
го
разрешиха, защото е
много тежка дисциплина за ставно-костния
апарат", направи сравнение Маринова, която
също стана световна
шампионка до 20 г. през

Лиляна Томова:

Щастлива съм за нея

Александра след победата в Тампере

правилна. Освен това с
мен е Стойко Цонов.
- Как реагират родителите ви на успехите?
- Абсолютно са с мен.
Освен това баща ми
Иван е бил лекоатлет, а
майка ми Диана е
страхотен фен.
- А съучениците ви в
Руската гимназия?
- Не съм всеки ден с
тях по обясними причини. И затова не съм в
центъра на вниманието
им. Може би щеше да
бъде по-различно, ако
бях рап певица.
- Как се справяте с
уроците, след като сте
много заета с тренировки и състезания?
- Наистина ми е
доста трудно, но опитвам да се справя.
- Говори се, че сте
пълна отличничка?
- Това е фалшива
новина
(смее
се).
Успехът ми е 5,33!
- Успехите не ви ли
завъртяха главата?
- Това е абсурд. От
тренировки и състезание не остава време за
странични мисли.
- За каква професия
мечтаете, след като
окачите шпайковете
на пирона. Защото и
това време ще дойде.
- Преди мечтаех да
стана криминалистка.
Но какво ще ми
предложи бъдещето, не
знам.
- Имате ли съпернички, които ви дразнят по време на
състезание?
- Да, намират се
такива момичета. Но се
старая
да
не
им
обръщам сериозно внимание. Засега успявам.

Легендарната пловдивска лекоатлетка Лиляна Томова не скри
възхищението си от успехите на Александра
Начева. "Щастлива съм
от победите на Алек-

сандра, но не съм
изненадана. Това е едно
прекрасно момиче, което, да е живо и здраво,
ще ни радва още много
година. Лично аз съм
впечатлена от интели-

гентността, скромността, възпитанието и
трудолюбието й. А това
са качества, които ще й
помагат да покорява още
върхове",
коментира
великата пловдивчанка.

1996 г., като още държи
рекорда на планетата от
14,62 м в тази възраст.
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“З

а мен е чест да
посрещна
в
сградата
на
общината
поредния
човек, който прославя
Пловдив пред света.
Стискаме й палци, тя е
още прекалено млада. С
подкрепата на всички нас
се надяваме да прославя

Пловдив още дълги
години. Огромен респект
от
това,
което
е
направено, за усилията,
които са положени.
Въпреки
всичко
в
Пловдив и България има
таланти, които правят
невероятни постижения.
Ние ще се опитаме да
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Кметът: Чест е да
посрещна спортист,
прославил Пловдив

осигурим занапред подобри условия, помагали
сме и ще продължаваме
да го правим”, каза Иван
Тотев при посрещането в
общината
на
възпитаничката на ЕГ
„Иван
Вазов“
Александра Начева –
световната шампионка

на троен скок за девойки
до 20 години. Тя беше
със своя треньор Стойко
Цонов и бе приветствана
от
служителите
на
община Пловдив. Кметът
подари на златното
момиче Златна клонка,
символ на успеха.
„Знам колко е трудно

да съчетаваш училището
с елитния спорт, какви
усилия
трябва
да
положиш. Затова се
възхищавам на това
момиче, което и много
обичам. Тя не изостава в
образованието си и е
отлична ученичка. На
състезания
ходи
с

учебниците,
разменя
информация
със
съучениците си. Върне
ли се от лагер
или
състезания, на другия
ден е на училище“,
коментира директорът на
ЕГ „Иван Вазов“ Вихра
Ерамян в общината.

Стойко Цонов:

Не съм очаквал световна титла в Тампере
„Трябва да призная,
че
Александра
ме
изненада със световната
титла в Тампере. Не че
съм
разочарован
напротив. По-щастлив
човек от мен нямаше в
света. Но според моята
програма
златният
медал трябваше да
дойде след 2 години. Но
няма да се разочаровам,
ако такива изненади се
случват и в бъдеще“,
коментира титлата на
възпитаничката
си
Стойко Цонов.Вече в поспокойна
обстановка
щастливецът разказва
как са започнали да
работят
заедно
с
Александра.
„Тя беше скачачка на
дълъг скок. И то много
добра. Ива Пранджева я
беше научила да скача
технично, да прави
правилния разбег. Но
усещах, че дългият скок
не е точно за нея. Има
лека конструкция на
тялото,
което
е
страхотно предимство за
тройните скачачи. На
един турнир в Бургас я
накарах да пробва трите
крачки. Обясних й найелементарните неща и
чудото стана. Оказа се

наистина, че призванието й е в тройния
скок, защото за малко
щеше
да
подобри
рекорда на България за
16-годишните. И така
тръгнахме нагоре.Сега
някои от специалистите
вероятно си мислят, че с
Александра всичко се
постига много лесно.
Точно
обратното.
Особено, когато трябва
да работим по някои
детайли от техниката.
Много мрази да повтаря
тези упражнения, но
това е характер. Иначе
не е мързелива, тренира
изключително
сериозно“,
коментира
Стойко Цонов.
За сметка на това
Александра
не
е
капризна с храната. Не
се лишава от нищо, но
никога не прекалява,
защото
излишните
килограми водят до
контузии. „Когато усети,
че няма да издържи, без
никой да я кара, става от
масата и излиза от
ресторанта“, споделя
Стойко
Цонов.
Треньорът е спокоен и
за
поведението
на
атлетката извън стадиона. "На Александра са

чужди
фасоните
и
надуването.
Тя
е
сериозно
и
интелигентно момиче, което
знае мястото си в
обществото. Въпреки,
че още е на крехка
възраст", убеден е Цонов.
Треньорът
работи
внимателно и при възникването на неочаква-

Добри Карамаринов:

Цонов за пореден път показа
как се прави голям шампион

„Стойко
Цонов
отново показа, че е
треньор от висока
класа. Златният медал
на
Александра
в
Тампере е поредното
доказателство, че знае
как се правят големи
шампиони“. Това заяви
Добри Карамаринов,
президент
на
Българската федерация
по лека атлетика и
първи вицепрезидент на
Европейската
лека
атлетика и ръководител
на АБАФ.
"Какво да кажа за
Александра. Това, което

Добри Карамаринов

тя
направи
на
световното в Тампере,
заслужава
само
възхищение.
Начева
спечели
златото
с
невероятна
психика.
Направи го само дни,

след като остана втора в
Европа. Постижението
от финала в Тампере
съобразно
нейната
възраст е уникално. Да
печелиш медали от
всички
големи
първенства, в които
участваш, показва, че тя
е
изключително
подготвена, а Стойко
умее да й вдъхва
увереност, което е
много важно за един
млад
състезател.
Поздравления и за Ива
Пранджева, която откри
Александра за атлетиката".

ни проблеми. Така
например той трябва да
следи под лупа поведението на Александра,
защото тя непрекъснато
изпреварва състезателките в своята възрастова
група и той трябва да се
съобразявам с това
движение. „Тук не става
въпрос за капризи, а за
естествено развитие на

възможностите
на
останалите момичета. А
тя вече е свикнала да
върви все по-нагоре“,
разкрива Цонов детайли
от подготовката на
Александра.
"Иначе е готова да
услужи и помогне и на
най-големите
си
съпернички. Но когато
стане въпрос за самото

състезание - е безкомпромисна", категоричен
е треньорът.
Цонов е убеден, че в
момента в света няма
по-добър резултат, който
записа Начева в Тампере
- 14,18 м. Става въпрос
за постиженията за
нейната възраст. А този
резултат е европейски
рекорд.
Стойко Цонов е
категоричен, че пред
Александра се отваря
сериозно
бъдеще.
Единственото, от което
се бои, са контузиите. И
следи
изключително
внимателно здравословното
състояние
на
възпитаничката си, защото всеки компромис,
и най-малкият, може да
предизвика проблеми. В
същото време той е
категоричен, че успоредната му работа с
национала Георги Цонов
и Александра не пречи,
а дори кара двамата да
тренират
още
поусърдно.
Треньорът е щастлив,
че школата към "Ботев"
се пълни деца и вече
близо 150 малки атлети
тичат и скачат по цял
ден на воля.

Треньорът уважи желанието на
Александра да скача в Берлин

“Това беше нейно
желание – да участва на
европейското първенство за мъже и жени в
Берлин. Ако зависеше
само от мен, доста бих
се почудил. Когато
обаче покри норматива
в София, даже нямаше
как и дума да обеля да
не участва, защото не
знам какво щеше да
направи.
Явно
е
състезател, който иска
да се представя и да
бъде пред публиката и
няма нужда да го
спирам. Важно е там да
си даде резултатът,
който даде в Тампере и
ще видите, че този
човек има много голямо

бъдеще.
Защото
европейски и световни

медалисти сме виждали
много и после не можем
да ги съхраним. Дай
Боже да я съхраним за
по-големия спорт”, каза
наставникът й. Стойко
Цонов е бил направил
така програмата на
Александра, че след
световното първенство
в Тампере да й даде
възможност да почине
пълноценно преди поредното голямо изпитание - Мла-дежките
олимпийски игри в
Буенос Айрес, които ще
се
проведат
през
октомври.“ Надявам се
всичко да мине добре“,
оптимист е Стойко
Цонов.
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Велик Hills of Rock –
60 хиляди на Гребната
Ч

ужда реч от целия
свят се чуваше
около Гребната база
в трите дни на на Hills of
Rock.60 000 фенове на
рока се събраха за грандиозното второ издание
на фестивала, който става
една от културните емблеми на Пловдив. На невиждана у нас сцена свириха
Sabaton, Judas Priest и Iron
Maiden, както и още 52
групи.
Шведската хеви метъл
банда SABATON оглави

първия ден – запомнящо
се шоу с великолепен
звук, сценични ефекти и
пиротехника.
Втората
вечер беше за американците от Dope, преди
легендите Judas Priest На
финала музикантите обещаха, че ще се завърнат.
Легендарните метъли
Iron Maiden разтърсиха
Пловдив със страхотен
концерт за финала на Hills
of Rock. "Борете се за свободата си", призоваха те
от сцената и развяха
българския флаг.

Бис под дъжда - „Senza Una Donna“ и Дзукеро:

Този град е пълен с история

Бис под дъжда – тази
наслада да пеят култовото
парче „Senza Una Donna“
с Дзукеро изпитаха близо
3000 фенове на италианската звезда на Античния

театър. Точно на финала
на двучасовия концерт
закапаха първите едри
капки, но това не доведе
до суматоха нито сред
музикантите на сцената,

нито сред публиката.
Напротив,
зрителите
бурно аплодираха забележителния изпълнител,
който представи най-доброто от 30-годишната си

кариера, за да го поканят
обратно на древната
сцена. Докато техническите екипи покриваха с
найлони пултовете и
инструментите, Дзукеро
излезе отново за радост на
екзалтираното множество.
„Доволен съм, че съм
тук, защото това е пълен с
история град. Всичко е
толкова красиво“, каза
италианският поп повец,
чиито хитове му носят
световна слава и милиони
продажби. Той пристигна
в Пловдив ден преди концерта, именно за да разгледа града. Дзукеро при-

кани зрителите да станат
прави, за да танцуват на
„Baila“, „Occhi“, „Con le
mani”.
Трибуните се изправиха на крака и аплодираха
дълго изпълнението на
„Miserere“ - песента,
която той изпълнява
заедно с ненадминатия
Лучано
Павароти.
Вокалните партии на
великия тенор вървяха на
видео екран, а своята част
от парчето Дзукеро пя на
живо.
„Браво за Павароти“,
присъедините се към
аплодисментите и италиа-

нецът, който е записвал
също дуети с Майлс
Дейвис, Ерик Клептън,
Брайън Адамс.
Българската публика
чу някои от парчетата за
първи път на живо.
„Сега ще ви изпея една
песен, която много рядко
изпълнявам, но тук се
чувства добре, затова
реших да ви зарадвам“,
обърна се към зрителите
Дзукеро
и
поде
„Войниците от моя град“.
Аплаузи имаше и за
оркестъра, който придружава звездата вече на 160
концерта.

