Министерството
на туризма
с акцент върху
културната столица

Градът със
световно
значение за
културното
наследство
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Впечатляваща кула с
височина от около 25
метра ще се извиси в
сърцето на Пловдив за
откриване на Европейска столица на културата
на 12 януари догодина.
Самото откриване ще се
проведе по бул. "Цар
Борис Трети Обединител", в подножието на
Античния театър. По
булеварда - от север на
юг, ще бъдат вдигнати
два подиума с размери
от по 2 x 125 метра.
Центърът на сцената ще
бъде кула с 360-градусова видимост, която ще е
на три нива, обособени
от три големи видеоленти. Търсеният ефект е за
създаване на изключителна светлина и медийна скулптура.

Преобразяват
парк
„Бунарджика“ –
адведукти,
езера, пързалки
4
Лъчезар Балтанов:

В Пловдив
се чувствам
като
у дома
си

8
Здравейте,
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Още на 2 страница

Пловдивчани заменят печките
на дърва с климатици

Пловдив е на прага на
откриването на „Европейска столица на културата – 2019“. Готвим
се усилено и с цялото си сърце на
гостоприемни домакини. Продължаваме да получаваме сериозна
подкрепа – от Министерството на
туризма, от НДК, от бивши и бъдещи столици
на културата.
Плодив вече е сред градовете със световно
значение
за
културното
наследство.
Кметовете на Европейските столици на културата ще се събират на всеки две години, за да
оценят постигнатия напредък и да обсъдят
нови идеи и предложения.
Това е златен шанс за Пловдив!
Инж. Иван Тотев,
Кмет на Пловдив

Х

ството на атмосферния
въздух – една от 7-те одобрени в страната за европейско
финансиране“, коментира
кметът на Пловдив Иван
Тотев. Той посочи, че чистотата на въздуха е сред основните каузи на Община
Пловдив. Резултатите днес
са категорично по-добри в
сравнение с 2009-а и 2010
година – намален е както
броят на дните със замърсен
въздух, така и концентрацията на фини прахови частици.

иляди
пловдивски
домакинства, които в
момента се отопляват с
дърва и въглища, могат да
заменят старите печки с
нови, които горят пелети, или
с климатици. Пловдивчани
ще имат избор - да предпочетат включване към ТЕЦ или
газопреносната мрежа.
„Това става възможно
след отпуснатите 13 862 232
лв. по оперативна програма
„Околна среда“ за изпълнение на мерките, които заложихме в Общинската програма за подобряване на каче-

Още на стр. 5

39 милиона от туризъм Световното първенство по
в града за девет месеца таекуон-до отново в Пловдив

„Културно-историческият туризъм е възможност
да се увеличи интересът към
Пловдив целогодишно, дори
през месеците, които не са
активни.
Резервациите,
които имаме при нас, показват ръст на туристите точно
в този сегмент“, заяви
министърът на туризма
Николина Ангелкова на юбилейната
десета
Международна среща по
туризъм в Пловдив.
„По
данни
на
Министерството на туризма
само за първите девет месец
на 2018 година реализираните нощувки в Община
Пловдив са над 850 000,
което е ръст от 4%. По-добри
резултати се отчитат и при
приходите, които за деветме-

сечието са в размер на 39
милиона лева – или ръст от
10,6%. Очакваме този ръст
през следващата година за
Пловдив да бъде почти
двоен“, коментира министър
Ангелкова.
Според нея Пловдив
съвсем заслужено ще бъде
Европейска столица на културата през следващата година, а програмата, която
общината е подготвила за
2019 г. ще засили интереса
към града. „Имаме подписан
меморандум за сътрудничество и Министерство на
туризма още от тази година
започна една по-фокусирана
кампания на Пловдив”, посочи тя.

Още за туризма
на стр. 5

Световното първенство
по таекуон-до ITF през
следваща година ще се проведе в Пловдив, съобщи
вицепрезидентът
на
Българската
федерация
Костадин
Димитров
„Президентът
на
Световната федерация по
таекуон-до ITF Ри Йон Сон
отново оцени високо организацията и условията на
проведения през 2015 година в Колодрума шампионат
на планетата. При срещата
ни той приветства решението Пловдив за втори път
да домакинства световно
първенство“,
заяви
Костадин Димитров. Той
допълни, че се очаква

състезанието да се проведе
в края на август 2019 година и ще е за всички възрастови групи –юноши,
девойки, мъже, жени и
ветерани.
Още за таекуон-до
на стр. 7
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Внушителна
кула
за откриването
на „Пловдив 2019“

В

печатляваща кула
височина от над 25
метра
ще
се
извиси в сърцето на
Пловдив за откриване на
Европейска столица на
културата на 12 януари
2019 година от 19 часа.
Темата на грандиозния
спектакъл е „Ние сме
всички цветове“. Той ще
бъде реализиран под
ръководството
на
артистичния директор и
основател на “Phase7”
Свен Сьорен Байер.
Самото откриване ще
се проведе по бул. "Цар
Борис
Трети
Обединител", в подножието на Античния
театър. По булеварда - от
север на юг, ще бъдат
вдигнати два подиума с
размери от по 2 x 125
метра. Центърът на сцената ще бъде кула с 360-градусова видимост, която
ще е на три нива, обособени от три големи видеоленти. Търсеният ефект е
за създаване на изключителна светлина и медийна
скулптура.
Булевард
"Княгиня Мария Луиза"
също ще бъде използван
като зона за публика и в
двете посоки на моста
(подлеза под Централна
поща). В концепцията на
организаторите се посочва, че по този начин районът в и около Центъра на
града ще може да поеме
огромният поток от посетители,
изчисленията
сочат очаквани 85 000
души.
Програмата е разделена на официална част и
основен спектакъл, който
също е разделен на 9
модулите: "Повик към
бъдещето",
"Кукери",
"Хор на езиците", "Заедно

започваме да определяме
бъдещето", "Пловдив е
Европа",
"Бъдещето
започва", "Всички ние сме
цветове", "Да празнуваме"
и "Заключителна част".
Церемонията започва с
встъплението "Повик към
бъдещето" - едно пътешествие, изпълнено с визуално изкуство и музика.
Идеята е жива музика и
видео кадри да представят
образи, места, обекти,
артефакти и символи от
многохилядната история
на най-древния жив град
на Европа, а съпровод на
гайда ще направи символичната връзка между
миналото, настоящето и
бъдещето.
Сценарият продължа-

ПРОЕКТИ
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ва с елемента "Кукери".
200 доброволци, облечени
с кукерски костюми ще
минат през града и символично да донесат здраве и
успех за новата година и
най-вече за новата година
на Европейската столица
на културата - Пловдив.
Накрая всички те ще се
съберат на главната сцена.
Следва "Хорът на езиците", представен от различните етнически групи
в Пловдив, всяка от която
ще говори на своя собствен език и така ще представи едно многоезично
стихотворение.
"Заедно започваме да
определяме бъдещето" е
частта от програмата, в
която на сцената ще се
появят 16 деца от различните етноси и социални
групи в града под тепетата, всяко едно от тях ще
носи по една буква, оформяща ключовата дума на
Пловдив - ЕСК на български и английски, а именно
- "ЗАЕДНО".
"Пловдив е Европа" тази част от спектакъла
ще съчетава визуалното и
сценичното изкуството с
високите технологии, техника за проследяване на
движението в реално
време ще води хореографията на танцьори.
Следва
"Бъдещето
започва". Това е частта,
запазена за красивите гласове на пловдивските
хорове, които ЗАЕДНО
ще дадат тон за песен на
пловдивчани. Музикалната творба, която всички
заедно ще изпълняват ще
включва както етнически
модели, така и модерни
ритми
и
звуци.
Изпълнението ще бъде
съпроводено от видео,
което ще показва основни
моменти в програмата
през 2019 година.
Сценарият продължава с "Всички ние сме цветове". В тази част от церемонията
многоцветни
лазарни лъчи ще се насочат към страничните
подиуми, танцьори с огледала ще разпръскват светлината, над главите им ще
свирят лазерни арфи.
След това на сцената
излизат 1000 доброволци,
всички те шарени и цветни, за да онагледят идеята,
че всички ние сме цветове.
Следва модул "Да
празнуваме", а в заключение Пловдив ще изпрати
своето основно послание
- "ЗАЕДНО", на Европа и
целия света, а точка на
церемонията ще постави
поразителна заря, обхващаща Трихълмието и
Дановия хълм.
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Градът със световно значение
за културното наследство

„П

в заключителния документ на конференцията на
кметовете на европейските столици на културата,
която се проведе във
Флоренция. За Пловдив
документът беше подписан от зам.-кмета Розалин
Петков. Конференцията се
организира във връзка с
Европейската година на
културното наследство.
Конференцията във
Флоренция
насърчава
съхранението и ползата от
културните изяви и културното
наследство,

ритежаването
на
титлата
„ Е в р о п е й с ка
столица на културата“
може да има много потенциални ползи, когато това
е внимателно планирано.
Европейските столици на
културата остават преди
всичко културни инициативи, но могат да донесат
значителни социални и
икономически ползи, те са
вградени в дългосрочната
стратегия за развитие,
насочена към култура за
съответния град“, се казва

включително чрез популяризиране на обществената
осведоменост и образование, запазване на паметта
на миналото за бъдещите
поколения, културното
развитие и културния диалог и мир между народите.
Кметовете на градовете европейски столици на
културата се ангажират да
допринесат за запазването
и усъвършенстването на
културно многообразие и
на културното наследство,
да продължат да интегрират и да поддържат културните политики и дейности като основен приоритет в общинските програми.
Решено е кметовете на
Европейските столици на
културата да се събират на
всеки две години в различни столици на културата,
за да оценят постигнатия
напредък и да обсъдят
нови идеи и предложения.

И „Конрад Аденауер“
подкрепи културната
столица

Пловдив сред
„Градове на Европа“
Растящото значение
на градовете и регионите
в
рамките
на
Европейския съюз и техните отговорности бяха
основните теми на работната среща „Градове за
Европа“ в Берлин, в която
участва и кметът на
Пловдив Иван Тотев.
Сред темите бяха и
Конвенцията за европейските граждани, градоустройствени програми,

успешното развитие на
инициативат а
„Европейска столица на
културата“.
Иван Тотев и Розалин
Петков се вкючих и в
конференцията
„Отдадени на Европа“,
която се състои в градската управа на Берлин. Тя
се фокусира върху представянето на проекти и
инициативи, свързани с
гражданското общество.

„Пловдив 2019“
в Япония

Пловдивски артисти
ще посетят Япония през
2019 година, за да представят
проекта
„Пловдив – Европейска
столица на културата
2019“, стана ясно на

среща на кмета Иван
Тотев и генералният секретар на Японския комитет за провеждане на
е в р о п е й с ко - я п о н с к и
фестивал – Шуджи Коги.
„ П р о е к т ъ т

Подкрепа за Пловдив –
Европейска столица на
културата 2019 даде и
фондация
„Конрад
Аденауер“. Това стана на
среща на заместник-кмета
Розалин Петков с Ото
Бернхардт, член на УС на
фондацията.
Двамата
обсъдиха възможностите
за подкрепа на проекта.
„Пловдив е красив
град, а това, че е мултикултурен и мултиетнически и
различните
общности
живеят мирно и в разбирателство го превръща в
истински
европейски
град“,
заяви
Ото
Бернхардт.
„Подготовката ни за
Европейска столица на
културата вече е на финалната права, тече усилена
работа за откриващия
уикенд между 12 и 13
януари,“ сподели заместник-кметът
Розалин
Петков. Той запозна

гостите с предстоящите
събития от културния
календар за следващата
година.
Ото Бернхардт коментира, че икономиката на
България се развива в правилната посока, а в страната се наблюдава ниска
безработица. По този
повод Розалин Петков
представи Пловдив като
един от най-бързоразвиващите се градове, в чийто
регион има над 120 фирми
с близо 73 000 работници,
а Тракия икономическа
зона става все по-привлекателна за инвеститори.
„България има добър
имидж в Германия. Лично
аз ще съветвам, всеки
който идва в страната ви,
да посети и Пловдив,
който е прекрасен град“,
каза Ото Бернхардт и
заяви готовност за реализиране на съвместни проекти и след 2019 година.

Европейска столица на
културата е много важен
– не само за Европа и
Азия, но и за целия свят.
Това е проект, който се
разраства всяка година“,
посочи господин Коги.
Той обясни, че е посетил
вече италианският град
Матера, където също
тече подготовка. „Ние
подкрепяме
проекта,
още повече че много
хора в Япония познават
Пловдив и при нас

градът е доста известен“, уточни Шуджи
Коги.
През
следващата
година японски артисти
ще посетят Пловдив не
само във връзка с реализацията на 15-те
българо-японски проекта, които са част от
официалната програма
за представяне на японската култура, но и за
да се запознаят отблизо
с местните представи-

Пловдив дава
рамо на Скопие

За значението на
Европейска столица на
културата и опита на
Пловдив по пътя към спечелването на титлата и
подготовката за 2019
година говори кметът
Иван Тотев на конференция в Скопие, посветена
на обявяване на кандидатурата на македонската
столица за Европейска
столица на културата.
„Смятаме, че тази
програма ще бъде чудесна възможност за Скопие
да демонстрира капацитета си да създава артистична програма на високо ниво, да подобри културната си инфраструктура, да повиши привлекателността си, да покаже
своята европейска принадлежност и да продължава да развива
успешно международните си отношения“, подчерта кметът на града
Петре Шилегов. Той
изрази възторга си от
номинацията на Пловдив
за Европейска столица на
културата и благодари на
Иван Тотев, че е приел
поканата да сподели
постижението и опита на
града под тепетата.
Стартиращото мероприятие бе посветено на празника на Скопие – 13

ноември.
Основният интерес в
публиката беше насочен
към включването на
гражданите, работата с
Европейската комисия,
медиите и частния сектор. Иван Тотев и заместник-кметовете
Александър Държиков и
Златин Велев проведоха
официални срещи с
кмета на Скопие Петре
Шилегов и председателя
на Общинския съсвет
проф. Любица Янчева, по
време на които бяха
обсъдени
въпроси,
свързани с инфраструктурата, привличането на
инвестиции и други теми
от взаимен интерес.
Иван Тотев разговаря
и с кмета на столицата на
Черна гора Подгорица
Иван Вуковик, който
също бе сред официалните гости за празника на
Скопие.
Иван
Тотев
и
Александър Държиков
посетиха Българския културен и информационен
център в македонската
столица, където заедно с
директора
Светлана
Славова
обсъдиха
възможността за осъществяването на съвместни
проекти през следващата
година.

тели на културата и
изкуството.
Шуджи Коги подчерта, че Пловдив предоставя добра възможност
посетители от повече от
100 страни не само да
посетят града, но и да
се докоснат до неговата
атмосфера и култура. В
рамките на следващата
година се планира и
концерт на детски хор
от Япония в рамките на
програмата по време на

визитата на председателя на „EU–Japan Fest
Japan Committee”, както
и на български хор в
Япония.
Иван Тотев получи
официална покана да
присъства на общото
събрание на „EU–Japan
Fest Japan Committee”,
което традиционно се
провежда в Токио през
февруари всяка година.
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Преобразяват парк „Бунарджика“ –
адведукти, езера, пързалки

К

метът на Пловдив
Иван
Тотев
и
кметът на район
„Централен“
Георги
Стаменов дадоха старт на
строително-ремонтните
работи по обновяването
на парк „Бунарджика“.
След няколко месеца това
място ще изглежда различно, като бъдат премахнати старите железни
катерушки и почистени
старите, болни и саморасли дървета.
„Целта ни е парк
„Бунарджика“ да стане
привлекателен за пловдивчани и туристи, който
през последните години
беше малко по-отстрани
като поддържане. Това е
прекрасна зелена зона за
отдих и почивка“, посочи
Иван Тотев.
Общо един милион
лева тази година са отделени за първия етап от
реконструкцията, която
ще струва 2 милиона лева.
Ще бъдат възстановени акведуктите, езерата,
пързалките. Ще бъдат
изградени и различни

кътове за отдих, информационни табели за животинския растителния свят.
„Акведуктите
ще

бъдат укрепени, заедно с
подмяна на облицовките,
окабеляване, водопровод
и канализация“, уточни

кметът
на
район
„Централен“
Георги
Стаменов.
Подменена ще бъде и

Градът по-свеж с нови 5000 цветя

С 1700 нови храста
рози тази есен ОП
„Градини и паркове“
продължава да разкрасява разделителната ивица
на бул. „България“,
съобщи директорът на
общинското предприятие Стоян Алексиев.
Растенията са собствено
производство,
новите розови насаждения ще разцъфтят напролет в различни багри –
червени, жълти, оранжеви, розови. С тях се
възстановяват нанесените вследствие на пътни
инциденти и вандалски
прояви щети върху цветната разделителна ивица
на един от най-големите
пловдивски булеварди.
Ружи, оформени като
дръвчета и цъфтящи
цяло лято, ще заменят

Водени от разбирането,
че „Пловдив - Европейска
столица на културата 2019“
е общонационална кауза и
мисия, кметът на града и
председател на УС на
Фондация „Пловдив 2019”
инж. Иван Тотев и
председателят на Съвета на
директорите
на
НДК
Борислав
Велков
подписаха меморандум за
сътрудничество.

„След европредседателството, което беше
важно събитие за екипа
ни, смятам че „Пловдив
2019″ е следващото найголямо и значимо събитие
за България. Културата не
бива да се дели на такава
в София или друг град.
Малка държава сме и
трябва да сме единни.

старата растителност в
отсечката край училище
„Пейо Яворов“ .
Още 3300 храста рози
предстои да бъдат заса-

дени в Пловдив до края
на есента. В разсадника
вече са подготвени и
дръвчетата за предстоящото залесяване, очак-

„Пловдив 2019“ и в НДК

Трябва да изпратим общо
послание“, каза Борислав
Велков.

Вече са предприети
няколко инициативи, като
разкриването на инфор-

ват се подходящи климатични условия, допълни
директорът на „Градини
и
паркове“
Стоян
Алексиев.

мационен център в НДК
за Европейска столица на
културата 2019.
По този начин не само
софиянци, но и гости на
града ще могат да получат
информация за Пловдив
2019. Другата инициатива
е поставянето на инсталация във фоайето на
Двореца на културата. Ще
се предлагат и билети за
събитията.Ще се организират и две събития.
Едното в литературен
клуб „Перото“ ще има
литературни
четения,
където ще бъдат представяни автори от Пловдив.
През лятото ще бъде
представен и спектакълът
„Медея“.

подземната инфраструктура – водопровод, канал,
поливна система, електросистема, стълбове с

осветление.
Предвижда се и поставяне на художествено
осветление, така че
мястото да е и безопасно
за разходка вечер, но и да
създава приятна атмосфера.
Алеите ще бъдат осветени и ще се виждат отдалече както Младежкия
хълм. Камери ще осигуряват 24-часово видеонаблюдение. Ще бъде има и
безжичен интернет.
Паркът е 350 декара, а
строителните
работи
започват от източната
част откъм парковата зона
и ще обхване от мемориалния комплекс на върха
до булевард „Руски“.
Ще бъдат засадени
нови местни видове.
Залесителните кампании
ще продължат няколко
години, като плановете на
общината са има и кафене. Предстои напролет да
бъде пуснато атракционното влакче до върха и
обратно.

Пловдив и Окаяма
продължават с общи
проекти

Три дръвчета от вида
японска вишна засадиха
заместник-кметът Георги
Титюков
и
Такео
Йошида и Хироши Гото,
специалисти в областта
на спорта в общината в
побратимения японски
град Окаяма. Общо 30
дървета бяха засадени в
района на Младежки
център – Пловдив.
Спортната зона ще бъде
обогатена с екзотични
видове като магнолия,
индийски люляк, бамбук,
ароматна върба, златен
хималайски
кедър,
ливански кедър, кактус,
блатен кипарис, османтус, ликуидамбър, плачещи рози и др.
Каква е дейността на
Младежкия център, как
привличат все повече
млади хора и как реализират все по-успешни и
интересни проекти представи екипът на ОП
„Младежки център –
Пловдив“ начело с
директора
Димитрия
Тодорова – Андонова.
Такео Йошида и
Хироши Гото са в

България за уточняване
на детайли за съвместната си дейност с федерациите по борба, волейбол
и бадминтон, след като
през 2016 г. беше подписано споразумение за
сътрудничество между
Министерството на младежта и спорта и японското министерство на
образованието, културата, спорта, науката и технологиите.
Всяка година между
побратимените градове
Пловдив и Окаяма се
провежда
ежегоден
обмен на ученици за по
една седмица.
През 2017 година 10
деца от Япония бяха в
Пловдив 1 седмица, и
гостуваха на семейства
на ученици от ЕГ „Иван
Вазов“ и ЕГ „Пловдив“,
имаха културна програма.
През 2018 година 10
ученици от Пловдив
посетиха Япония. През
2019 година 8 деца ще
пристигнат от Япония в
Пловдив и 8 ще заминат
за една седмица.

ноември 2018 г.

Д

о края на календарната година всички
52 общински училища ще имат активирани
профили за облачни технологии, обяви зам.кметът Стефан Стоянов
Майсторски клас за
иновации в класната стая
събра в Пловдив топ експерти от Холандия,
Белгия и Финландия. В
четвъртата годишна инициатива на Община
Пловдив и „Световен
образователен
форум
България” се включиха
220 директори и педагогически специалисти от
училища и детски градини в 50 населени места,
представители на РУО и
социални
партньори.
Събитието, на което
участниците обменяха
опит как иновациите променят качеството на образователния процес, как
облачните технологии и
платформи трансформират средата и повишават
мотивацията на учениците, бе открито от зам.министъра на образованието Деница Сачева.
Към момента 294 училища у нас са със статут
на иновативни, което е
със 100 повече от миналата година. Рекордьор е
столицата със 77, а на
второ място се нарежда
Пловдив, където те са 22.
„Броят на иновативните училища в Пловдив
се увеличава с всяка година. Вече имаме учебни
заведения, в които от 1 до
7 клас часовете са организирани в работа по групи,
а учителите все повече
застават до децата, а не на
катедрата“, заяви заместНа работна среща
кметът Иван Тотев и
министърът на туризма
Николина
Ангелкова
обсъдиха домакинството
на
Пловдив
на
„Европейска столица на
културата 2019 г.“. Те дискутираха и възможностите
за съвместни инициативи,
с които да се подпомогне
развитието на туризма на
регионално и национално
ниво.
Министър
Ангелкова връчи почетна
грамота на кмета за ползотворно сътрудничество в
областта на туризма.
„В
маркетинговата
кампания на министерството акцентираме на
Пловдив, като подчертаваХиляди пловдивски
домакинства, които в
момента се отопляват с
дърва и въглища, могат
да заменят старите печки
с нови, които горят пелети, или с климатици. В
зависимост от района по
местоживеене пловдивчани имат избор да предпочетат включване към
ТЕЦ или газопреносната
мрежа.
„Това става възможно
след отпуснатите 13 862
232 лв. по оперативна
програма „Околна среда“
за изпълнение на мерките, които заложихме в
Общинската програма за
подобряване на качеството на атмосферния
въздух – една от 7-те
одобрени в страната за
европейско финансиране“, коментира кметът на
Пловдив Иван Тотев.
Той посочи, че чистотата на въздуха е сред
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Майсторски клас за иновации
в класната стая събра
топ експерти в Пловдив

ник-кметът
Стефан
Стоянов. До края на
календарната
година
всички 52 общински училища ще имат активирани
профили за облачни технологии. Това означава,
че през 2019 година над
3000 ученици ще разполагат с имейли за достъп до
облачната система на училището с лични профили,
за да могат да работят с
нея и с възможностите,

които тя предоставя –
домашни, класни работи,
групови и проектни задачи, контакти с учителите,
работа в интернет.
“Светът е изключително динамичен, децата технологично са по-напреднали от нас. Трябва да
променим класната стая,
начина на преподаване, да
вкараме “умни” технологии и да дадем свобода на
всеки
преподавател.

Системата все още е
доста йерархична и не
дава достатъчно възможност за експерименти. Да
оставим костюмите и
високите обувки, да сложим дънките и маратонките и да слезем при
децата”, обърна се към
участниците в майсторския клас зам.-кметът по
образование и иновации
Стефан Стоянов.

Министерството на туризма с
акцент върху културната столица

ме
разнообразните
възможности за туризъм в
района“, каза министърът.
Тя допълни, че очакванията са по този начин вниманието на пътешествениците да се фокусира към
региона и да се насърчат
пътуванията към областта.
„Данните за периода
януари-септември тази
година са много добри и
показват положително
развитие на сектора“,
коментира още министър
Ангелкова. В местата за
настаняване с 10 и повече

Ключов лектор по
време на майсторския
клас бе Тон Дайф – президент на Световен образователен форум и експрезидент на Европейската
асоциация на училищни
директори.
„Не може да третираме всички деца в класната
стая по един и същи
начин. Проблемът в
нашите училища е, че
неуспехът не е опция и ти

трябва да следваш правилата, наред с останалите.
А всеки е със собствен
темп на развитие. Децата
понякога изпитват затруднение с формулировката,
а ние, учителите, с чуваемостта. Трябва да ги подкрепяме и насърчаваме,
дори да имат проблеми”,
препоръча на българските
си колеги холандският
експерт.

легла в област Пловдив са
пренощували близо 399
хил. лица през 9-те месеца
на 2018 г., като се отбелязва нарастване от 9 на сто
в сравнение със същия
период година по-рано.
Реализираните нощувки
са повече от 824 хил.,
отчитайки ръст от 4%.
Приходите от нощувки
надвишават 38,9 млн. лв.,
а увеличението е от 10,9 на
сто в сравнение с периода
януари–септември 2017 г.
Иван Тотев потвърди,
че е факт тенденцията за
устойчиво нарастване на
посетителите в областта.
Той допълни, че ценят
високо усилията на
министър Ангелкова за

насърчаване на туризма.
Кметът коментира още, че
се надява партньорството
между институцията и
местната власт да се запазят и надградят, допринасяйки за постигане на още
по-добри резултати на
отрасъла.
"През 2017 година
Пловдив е посетен от 520
000 туристи. Тази година
не е приключила, но има
поне 46% ръст. През второто тримесечие на 2018 г
има 105% ръст на туристите в сравнение с първото тримесечие на годината", отчете шефът на ОИ
"Старинен
Пловдив"
Йордан Илиев.

14 милиона за по-чист въздух в Пловдив

основните каузи на
Община Пловдив. След
предприетите
още в
началото на първия му
управленски
мандат
мерки са всекидневно
почистване и миене на
уличната мрежа, обновя-

ването на техниката,
изключването на пясъка
при зимното поддържане
на града и подобряване
на
инфраструктурата
резултатите днес са категорично по-добри в
сравнение с 2009-а и

2010 година – намален е
както броят на дните със
замърсен въздух, така и
концентрацията на фини
прахови
частици.
Основното замърсяване
в момента е от отоплението на домакинствата

с твърдо гориво през
зимните месеци.
Главният експерт в
Дирекция „Екология и
управление на отпадъците“ Елена Найденова
цитира
данните
от
направеното проучване:
71,6
процента
от
замърсяването с фини
прахови частици се
дължи на битовото отопление, а 6,9 на сто – на
транспорта. Едва 0,5
процента идва от промишлеността. Според
данните от автоматичната измервателна станция
на Рожен 21 на сто е
регионалният фон, който
е предопределен от конкретните климатични
условия извън човешкото въздействие.

Дирекция „Екология
и управление на отпадъците“ със съдействието
на районните администрации започва проучване
за необходимостта и
възможностите за внедряване на всяка една от
предвидените по оперативна програма „Околна
среда“ мерки. Предстоят
разговори и анкети с
домакинствата, които се
отопляват с дърва и
въглища, за предпочитаните от тях алтернативи.
След това ще се прецени
какво да се закупи със
средствата по програмата – повече климатици,
печки на пелети, или да
се включат повече абонати към ТЕЦ и газопреносната
мрежа.
Подмяната ще е с инсталации по европейски
стандарти с най-голям
полезен коефициент и
най-малко вредни емисии.

„Западен“ с нов парк,
идея за още един

Кметът на Пловдив
Иван Тотев и кметът на
район
„Западен“
Димитър Колев откриха най-новият парк в
квартал
„Прослав“.
Мястото за забавление
и почивка е разположено на площ от 5 декара

и има голяма детска
площадка,
фитнес
уреди, беседка, пейки.
14 камери следят за
възможен вандализъм.
Алеите са оформени с
близо 800 квадратни
метра
тротоарна
настилка, поставени са

„Източен“
реновира старите
детски площадки

Основно реновирана е детската площадка
на „Цариградско шосе“
в район „Източен“.

Настилката е сменена с
противоударна
и
заедно с новата ограда
осигуряват безопас-

нови стълбове за осветление.
„Квартал „Прослав“
заслужава подобен красив парк, тук има много
млади семейства, доста
възрастни хора идват
също
тук“,
заяви
Димитър Колев. 180 000
лева са вложени за облагородяване на пространството. Предстои да се
изгради поливна система. Освен че старите
дървета са запазени,
бяха засадени и нови,
като предстои още видове растителност да разкрасят и озеленят парка.
Мястото на новия
парк е на бившата детска градина „Боряна“,
която преди няколко
години е била съборена.
Подобен проект предстои да се реализиран на
терена на бившата детска градина „Мир“, като
ще има 800 кв. метра
алеи, ново осветление,
виденаблюдение
и
малка сцена за концерти.
ност за малчуганите от
квартала. Монтирани
са
допълнителни
съоръжения за игра –
люлки,
катерушки,
пързалки и други.
„Модернизирането
на площадката е част
от годишната програма, по която вече обновихме пет пространства за игра на децата
от района „Източен“.
Правим площадките
така, че да отговарят на
съвременните изисквания за качество и безопасност“, подчерта
кметът на района
Николай Чунчуков. И
през следващата година в района ще продължи реновирането
на старите детски площадки.
Николай Чунчуков
откри и реновираните
площадки за игра в
детска
градина
„Щастливо детство“.
ой бе категоричен,че
районното кметство ще
продължи да подкрепя
учебните и детски
заведения с проектиране и консултиране.

„Южен“ работи за безопасността
на движението

Кметът на „Южен“
Борислав Инчев откри
новоизградена площадка по безопасност на
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движението в СУ
"Свети КонстантинКирил Философ",където се проведе и открит

урок с учениците.
Проектът на площадката е на Пътна
полиция на ОДМВР –
Пловдив и се реализира със съдействието на
ръководството на училището.
Инспектор
Ботьо
Гиргинов представи
съоръженията на площадката. Чрез игри с
децата той обясни
колко е важно всеки
един да спазва правилата за движение, поговори и за агресията по
пътищата и как всички
ние сме отговорни с
нашите действия за
запазването на човешкия
живот.
Малчуганите пък показаха завидни знания за
безопасността на движение.

Мащабен проект за градската
среда в „Централен“

Реализацията
на
проекта за подобряване
на градската среда по
Оперативна програма
„Региони в растеж“,
който Община Пловдив
изпълнява, бе тема на
среща между кмета на

район
„Централен“
Георги Стаменов и
граждани, живеещи в
пространството между
улица
„Стойчо
Мушанов“ и булевардите
„Източен“
и
„Княгиня
Мария

Луиза“. В тази зона на
града мащабни ремонти на инфраструктура и
благоустрояване не са
правени почти петдесет години.
„Това е най-мащабното обновяване на
този район от десетилетия. Предстои с европейски средства да
бъдат изградени детски
и спортни площадки,
нови тротоарни и
пътни настилки, ще
бъде монтирано енергоспестяващо улично
осветление, ще се реализират дейности по
озеленяване и други“,
обясни Георги Стаменов.

Нов паркинг
в „Северен“ – пети поред

На нов паркинг се
радват жителите на
„Северен“, открит от
райкмета Ральо Ралев и
заместниците му. Той е
на площ от 715 кв.метра
със 18 места за паркиране и се намира в междублоковото пространство
на бул.”България” №4547 (зад очна клиника
„Луксор”).
Подменени са уличните и градински бордю-

ри, изградени са вази
около съществуващите
дървета, изградени две
нови
дъждоприемни
шахти.
Този паркинг е пети
по ред, изграден на територията
на
район
„Северен” по Наредба за
реда и условията за издаване на разрешение за
ползване на място
общинска собственост
на територията на общи-

на Пловдив. Останалите
се
намират
на
бул.”България” №2-4;
междублоковото пространство
на
ул.”Полк.Сава
Муткуров” №65-73 и
ул.”Порто Лагос” ;
ул.”Победа” №15-21 и
ул.”Добротич”;
ул.”Васил Левски” №1-5
и ул.”Абоба” с общ брой
отдадени до момента под
наем 165 паркоместа.

В „Тракия“ разясняват
устойчивата енергия

от които две са нови – ДГ
„Червената шапчица“ и
ДГ „Велимира“ и отговарят на съвременните
изисквания за икономия
на енергия. В детските
градини
„Слънце“,
„Кремена“ и „Таня
Савичева“ са изпълнени
мерки за енергийна ефективност, а за „Еделвайс“,
„Десислава“
и
ОДЗ„Едгар Бороу“ има
изготвени проекти за
обновяване. Енергийни
мерки са реализирани и в
две от училищата в района - от фонд „Енергийна
ефективност“ – СОУ
„Черноризец Храбър“, а
по ОП „Регионално развитие“ – СОУ „Димитър
Матевски.

Пловдив стана част
от европейските градове
като зелена градска врата
към лидерството за
устойчива
енергия.
Заедно с Гьотеборг от
Швеция и Газиантеп от
Турция участва като асоцииран град и провежда
дейности, свързани с
политиката за обновяване на жилищни сгради.
В район „Тракия“ се
проведе информационна
среща с граждани за подетайлно представяне на

темата.
„В Тракия има вече
няколко санирани блока
и въпреки първоначалното неразбиране на
програмата, хората са
все по-доволни, чувстват
се много по-комфортно в
жилищата си, спестяват
и от сметки за отопление“, заяви районният
кмет
Костадин
Димитров.
В район „Тракия“
действат 2 детски ясли, 1
ОДЗ и 7 детски градини,

Димитров с черен колан
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Костадин Димитров:

Костадин
Димитров като
рефер

Връчване на орден
в Пхенян

Пловдив става любим град
за хиляди спортисти по света

- Г-н Димитров, на
европейския шампионат
тази година в Талин
България извоюва 11
златни медала. Това сензационен успех ли е или
резултат на закономерното развитие на този
спорт у нас?
- В никакъв случай не е
сензация. Ръководството
на федерацията е изработила стратегия за развитието на нашия спорт.
Резултатите говорят категорично, че българското
таекуондо е в сигурни
ръце. Така например президентът на нашата федерация Марио Богданов е
сред
най-уважаваните
хора в международното
таекуондо. Той е вицепрезидент на европейската
централа и е член на борда
на световната федерация.
Огромен принос има и
Вергилий
Ситнилски,
който е най-титулованият
съдия в Европа. Няма как
да пропусна името на
старши треньора на
националния отбор от
КНДР Ким Унг Чол. Има
още много хора, които се
раздават за развитието на
нашия спорт. Искам да да
кажа още нещо. В Талин
освен титлите България

Награждаване на медалистите на
световното първенство в Пловдив през
2015 година на Античния театър

ни ударите в главата.
Водят се сериозни преговори с МОК и се надявам
да се намери решение за
олимпийско участие и на
нашия спорт.
- Има ли сериозен
интерес в България към
таекуондото?
- Категорично - да!
Този спорт развиват над 30
клуба с повече от 2000
състезатели. Вече има специалност таекуондо в
НСА и в Югозападния
университет.

Костадин Димитров е на 43 години. Започва професионално да тренира таекуондо в пловдивския клуб
"Тракия" през 1992 година. В залата
го води негов приятел. През 2001
година прекратява активната си
състезателна дейност. Има пояс 6
дан. Става президент на клуба, но
сега е само треньор. Вицепрезидент
е на българската федерация по тае-

куондо-ITF. През 2009 г. е обявяван е
за най-добър съдия в Европа.
Миналата година по време на световното първенство в Пхенян се проведе конгрес на международната
федерация. На Костадин Димитров
бе връчен орден в специална червена кутийка за приноса му като
инструктор в развитието на световното таекуондо.

спечели 7 сребърни и 11
бронзови медала. В отборното класиране заехме 2ро място. Любопитното е,
че първенецът Русия участва със 160 състезатели, а
ние само с 60.

световното таекондо?
- Безспорен лидер е
Северна Корея и веднага
след това Русия. На една
карта сме ние, Чехия,
Таджикистан, Гърция и
Унгария.

- Кои са факторите в

- Каква е разликата

всеки спорт, при нас също
има контузии, но те са
далече по-малко и понезначителни от тези във
футбола
например.
Опасността при таекундото е равнозначна, на това
да вървиш по тротоар и от
покрива да падне керемида върху главата ти. Сега

п о - с е р и о з н о .
Професионалните спортисти знаят, че за контузиите
има две причини - да не си
подготвен за състезание и
да ти изневери късметът.
Нашите състезатели са
истински професионалисти и само липсата на
късмет по време на турнири може да предизвика
някоя беля. Освен това
разполагаме с перфектна
екипировка, която предпазва най-уязвимите части
на тялото. Нашите медицински екипи редовно
участват в специализирани семинари в чужбина,
където получават информация за най-новите методи за предпазване от контузии и тяхното лечение.
Така че няма никаква
опасност за здравето на
състезателите и не случайно повечето родители
сами водят децата си при
нас, допълва Костадин
Димитров.

между вашето таекуондо и олимпийското таекуондо?
- Разликата е в правилата. Ние имаме 5 дисциплини и състезателите си
нанасят удари. При олимпийците има само една
дисциплина и са забране-

- А в Пловдив?
- Интересът също е
сериозен. В "Тракия" тренират над 150 души, като
децата са около 120.
Пловдив в с голям принос
за българското таекуондо.
Оттук към световните и
европейски върхове са
тръгнали десетки елитни
спортисти като Любина и
Димитър Лесови, Мирела
Чилингирова,
Георги
Петров, Ботьо Колев. Сега
на европейското в Талин
при юношите шампион
стана Божидар Матов, а
Атанас Болчинов спечели
сребро.
- През 2015 година
бяхме домакини на све-

товното първенство.
Оценката на гостите
беше
изключително
висока. Имаме ли шансове скоро пак да посрещаме гости?
- Не е минал турнир в
чужбина, на който да не
стане въпрос за домакинството ни преди 3 години.
И всички искат отново да
дойдат в Пловдив. И ме
засипват със спомени.
Явно всеки, който дойде в
Пловдив, се влюбва в
нашия град завинаги.
Спомнят си за Римския
стадион, за Капана, за
Главната и Стария град.
Особено се вълнуват, когато започват да говорят за
Античния театър, където
се проведоха финалните
схватки на световното.
Няма никакво съмнение,
че историята на велик град
като Пловдив никога не
може да се забрави.
- А каква е оценката
ви за развитието на
спорта в Пловдив?
- Наистина подемът се
чувства. Няма да се спирам на отделните спортове, но голямото подобряване на спортната база не
може да не донесе успехи
на международното поле.
"Колодрума", залата в
Пловдивския университет,
уникалният
спортен
център край Гребната,
подобряването на тренировъчните бази са спортни
съоръжения, за които до
преди няколко години
можехме само да мечтае.
Убеден съм, че скоро ще
имаме и модерен стадион.

Таекуондото не е опасен спорт Ние възпитаваме хора, а не побойници

Много пъти са ми задавали въпроса: "Опасен
спорт ли е таекуондото? И
винаги съм отговарял, че
това е абсурд. Нашият
спорт е известен и като
бойно изкуство. А там,
където има изкуство, няма
опасност, категоричен е
Костадин Димитров. Като

В таекуондото имаме
закони, които никога не
можеш да прескочиш, ако
искаш да облечеш спортния екип. Става въпрос
за онези, които си въобразяват, че ще станат главатари на улицата, след
като започнат да тренират карате. Това е абсолютно
невъзможно.
Нашите треньори имат
огромен опит и веднага
разпознават онези, които

влизат в залата с черни
помисли. Веднага провеждаме разговор с тези
младежи, на които им
обясняваме, че при нас се
става спортист и човек, а
за побойниците няма
място.Тези, които разберат за какво става въпрос,
продължават да тренират
и дори са най-изпълнителните, а другите си
тръгват веднага. А като
добър пример ще посоча,

че само за последните
няколко години в залата
се пръкнаха 8 семейства,
които никога няма да
забравят, че щастието им
се дължи именно на
спорта. Между тях има
световни и европейски
шампиони и медалисти.
И съм сигурен, че техните деца ще бъдат поредните шампиони в таекуондото, гордее се
Костадин Димитров.

Европейският шампион
за юноши Божидар Матов
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Лъчезар Балтанов:

С купата на България

Балтанов стана пловдивчанин
- взе си жена от Пловдив

В Пловдив се чувствам като у дома си,
а „Ботев“ стана отборът на сърцето ми

Лъчо Балтанов е на 29 години. Малцина знаят,
че софиянецът прави първите си стъпки във футбола в "Септември", когато е едва на 6 години. На
14 години вече е в "Левски". Дебют за мъжкия тим
на "сините" прави през 2005 година срещу софийското Локо, когато навършва 16 години. Доверие
му оказва Станимир Стоилов. Следващата година прави дебют и Шампионската лига. В 59-ата
минута влиза на терена на "Стамфорд Бридж"
срещу "Челси" при загубата 0:2. По-късно го
завърта футболната ярмомелка. Играе като преотстъпен в "Черноморец", "Каварна", "Ботев"
(Враца), връща се отново в "Левски". През 2014та в пловдивския "Ботев" го довежда Вили Вуцов.
И тук пуска котва. Среща Ангелина, вече имат
принцеска, която се казва Лина и е на 1,5 г.
- Бързо ли свикнахте с обстановката в
"Ботев", с играчите, с
феновете?
- Нека не звучи клиширано, но "Ботев" се
оказа клубът, който ми
даде нов живот. Явно
Пловдив е моят град, тук
се чувствам като у дома.
Разбира се, всичко това
се случи с помощта на
хората в клуба, треньорите и най-вече със
страхотната подкрепа на
феновете. Явно сме
били родени един за
друг. Или казано по-просто - това е най-великата
агитка. Много рядко
може да се срещнат
фенове, които пеят и
скандират нашите имена
дори, когато губим.
- А не изпитвате ли
някаква носталгия към
"Левски"?
- Не! Аз съм един
щастлив футболист на
"Ботев" и се гордея с
това!
- Вече втори сезон
сте капитан на отбора. Това е сериозна

В дерби с Локо

отговорност.
- С момчетата се разбираме
превъзходно.
Имаме една цел, която
трябва заедно да преследваме - да побеждаваме.Така че, всеки от
нас може да бъде капитан.

заме за победа, независимо от класата на
съперника. Раздаваме се
на 100 процента, а когато загубим, не хленчим.
Треньорите ни показват
грешките, които се стремим да ги отстраним
още за следващата
среща.

- Миналата година
направихте страхотен
удар - спечелихте купата на България, след
това взехте и суперкупата. И в двата случая
трябваше да победите
най-силния отбор у нас
- "Лудогорец". Това
означава, че случайни
неща няма?
- Така е. И сме безкрайно щастливи. В
същото време изисканията към нашия отбор
скочиха
нагоре.
Хубавото е, че сме
стъпили здраво на земята и знаем, че трябва да
работим още по-здраво.
Защото има какво да
надграждаме.И
още
нещо. Много важно е, че
в отбора няма футболисти, които лесно се огъват. Във всеки мач изли-

- Какво трябва на
"Ботев", за да се бори
за
шампионската
титла?
- Отговорът е елементарен - много пари. Така
е по цял свят. В същото
време сме убедени, че и
сега сме длъжни да радваме нашите велики
фенове.
- Вие безспорно сте
един от най-добрите
български
футболисти. Не ви ли дразни,

Петър Зехтински:

Лъчо стана 100-процентово пловдивчанче

Няма никакво съмнение, че Лъчо Балтанов
вече е истински пловдивчанин. И не само защото
жена му е наше момиче.
Той разсъждава и говори
като чист филибелия. А на
терена е истински ботевист. Играе сърцато, раздава се до последния
съдийски сигнал, не се
примирява, когато играта
не върви. И не случайно е

капитан на отбора, което
означава, че е пръв
помощник на старши
треньора Николай Киров.
Умее да обединява момчетата, а те му имат безкрайно доверие.
И не на последно
място - футболът му е
ясен, което означава, че
знае какво да прави на
терена по всяко време на
мачовете.

че ви прескачат, когато обявяват списъка
на
националния
отбор?
- Вече не, защото
националният
отбор
отдавна не ми е фикс
идея. Разбира се, ако
получа покана, никога
няма да откажа да играя
за България.
- Какво е мнението
ви за чужденците?
- Това са момчета,
които си вадят хляба с
футбол. Както всички
ние. Но за истинския
футбол те трябва да
бъдат поне една класа
над българите.
- Говорите ли си за
стадиона до Колежа?
- Разбира се. Това ще
бъде най-доброто футболно съоръжение у нас.

Вече имам впечатления
от доброто отношение
на общината в Пловдив
и съм убеден, че местните управници ще решат
този проблем в интерес
на футбола.
- Има ли разлика
между
дербитата
"Ботев" - Локо и
"Левски" - ЦСКА.
Питам ви, защото се
участвали и в двете
битки.
- Не намирам сериозна
разлика.
Напрежението
и
в
София, и в Пловдив
винаги е било огромно.
Хубавото, че ние футболистите знаем, че става
въпрос за една игра и се
опитваме да пазим здравето си. И който е подобър в момента, той да
спечели. Но вълненията

при феновете са съвсем
различни и разбираеми.
Лично аз винаги съм бил
щастлив, когато след
всяко дерби се говори
само за резултата.
- Къде обикаляте
със семейството в свободното време.
- Предпочитаме разходките на Гребната
база. Там е фантастично
място за отдих. От приятели разбрах, че се подготвя строителството на
втори канал, което ще
превърне Пловдив в
уникален "морски" град.
А когато сме в центъра,
не пропускаме да се разпишем
в
Капана.
Разбира се, ходим и на
други места.

Костадин Видолов:

"Ботев" спечели с
привличането на Балтанов

Лъчо Балтанов е
истински професионалист, което веднага личи
по време на мачовете. Не
се занимава с дребните
скандали на терена, а се
старае да използва всяка
ситуация, за да създаде
напрежение пред противниковата врата. Като го
гледам, все едно виждам

себе си, когато играех.
Така че "Ботев" спечели
страшно много с неговото
привличане. Лъчо е в найдобрата възраст за един
футболист и има още
много да даде на
"Ботев".Затова му пожелавам много здраве, което е
най-важното за един спортист.

Балтанов като
играч наЛевски

