2019 година
- със силата
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Пловдив
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Пловдив с
европейски
принос за
култура
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Светът: Вижте този град,
съкровище е!
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ЗАЕДНО и през
2019 година!

Скъпи пловдивчани,
За Новата 2019 година отправям към
Вас искрени пожелания за здраве, мир и
благополучие.
Тези дни, в които ще се съберем със
семействата и най-близките си хора,
изпълват сърцата ни с обич, топлина и
надежда за по-добра и успешна Нова година.
В това време за равносметка можем да кажем, че
изпращаме година, наситена с работа и предизвикателства, в която осъществихме много проекти и поставихме началото на нови. В трепетно очакване сме на
2019 – годината, в която Пловдив ще бъде
Европейската столица на културата. Броени дни ни
делят от официалното откриване на домакинството
ни на най-големия културен проект на Европейския
съюз.
В нашия хилядолетен град – символ на толерантност и разбирателство, ние отдавна сме се научили да
живеем ЗАЕДНО, да споделяме ценностите на другите
и да намираме нещата, които ни събират. Нека продължаваме да бъдем ЗАЕДНО и да сме вдъхновяващ
пример за разбирателство и взаимоуважение. Защото
ЗАЕДНО сме по-силни в името на нашия древен и вечен
Пловдив.
Щастлива Нова 2019 година!

Инж. Иван Тотев,
Кмет на Пловдив

С

настъпването на 2019
година и домакинството на Европейска столица на културата светът все
повече фокусира вниманието
си към Пловдив. New York
Post отдели подобаващо внимание на града, а CNN Travel
направо се загласва по по
него.
„Пловдив, вторият по
големина град в България се
готви да затвърди статуса си
на водеща дестинация за
европейски градски почивки
като една от двете европейски столици на културата за
2019 година“, съобщава
CNN Travel. „Известен с

римските
си
останки,
Пловдив също така е бил
любимо място на гърци и
османци. Разположението му
на
цивилизационния
кръстопът между изток и
запад означава, че тук можете да намерите смесица от
културни влияния, които са
ясно изразени на места като
Джумая джамия, чиято
възраст е около 600 години и
Чифте баня, датирана от
османската епоха – баня от
XVI век, в която сега се
помещават експонати на
модерното
изкуство“,
информира изданието.
„През летните месеци

калдъръмените улици на
Пловдив се превръщат в
оживен фестивален център“,
се казва още в публикацията
на CNN Travel. „През юни и
юли фестивалът „Opera
Open“ е в разгара си и посетителите могат да гледат
представления в невероятния римски амфитеатър на
града. През лятото и есента
„Капана Фест“ предлага културни развлечения в едноименния
квартал.
Разхождайки се из „Капана“,
ще забележите занаятчийски
магазини в съседство до
нощни клубове и много
места, където да се потопите

в бохемската и спокойна
атмосфера.“
Медията дава и ценен
съвет на туристите от цял
свят. „Не пропускайте римското наследство – от
Стадиона, построен по поръчка на император Адриан
през II в. н.е., до останките
на Римския форум, който
някога е бил административен център на Пловдив.
Акцентът е Античният
театър на града, който е
реставриран в средата на 20ти век и е идеалното място за
гледане на изпълнения на
живо.“
Още на стр. 3

1000 пловдивчани ще се качат на уникална сцена по време на откриването на
„Пловдив – Европейска столица на културата“ на 12 януари 2019 г. Кампанията
„Сцената е твоя!“ предизвика огромен
интерес! Стотици пловдивчани показаха
ентусиазъм и готовност да се включат в
спектакъла.
Споделена емоция, уникална възможност и незабравимо преживяване очакват
всички, които ще се качат на сцената, за да
изпратят посланието на Пловдив - "НИЕ
СМЕ ВСИЧКИ ЦВЕТОВЕ" - към публиката
на Пловдив, Европа и света.

Над 1000 доброволци
в програмата на „Пловдив 2019”
Кметът Иван Тотев се
включи в доброволческа
информационна кампания,
организирана от Фондация
„Пловдив 2019“. Заедно с
изпълнителния директор
на фондацията Кирил
Велчев , част от екипа и

доброволци информираха
гражданите за програмата
и раздаваха в мол
„Пловдив Плаза“ брошури
за откриващия уикенд на
Пловдив – Европейска столица на културата, който
включва над 30 събития.

Над
1000
човека,
включително и от чужбина, вече са се включили в
доброволческата програма
на Фондация „Пловдив –
2019“. Кметът Иван Тотев
изрази своето уважение и
благодарност, на всички,

които подкрепят общата
кауза. „Неслучайно нашето мото е ЗАЕДНО, а пловдивчани
всеки
ден
изпълваме със съдържание
това ЗАЕДНО“, коментира
той.

Над 9 на сто ръст
на заплатите в Пловдив

9,1

% е средногодишният
ръст
на
заплатите в производствената
сфера
за
Пловдив и областта.
Данните за София сочат
7,4%, и 7,5% като цяло
за България.
„Пловдив е индустриалният център на
страната, тук заплатите
растат много по-бързо
от
средните.Пловдив
бележи и друг рекорд –
феноменален е ръстът
на заетостта, отчетен
през 2017 година: 38 000
души. Ръст, по-голям от

този на цяла Северна
България“, поясни икономистът Георги Стоев.
Всичко това се отразява на миграцията, привличайки хора да живеят
в Пловдив, който по
този показател е нараснал с 2400 души на година. За сравнение механичният прираст в столицата за същия период
е 3600 души.
„Пловдив е демографска звезда за хората,
които се местят, а те са
основно млади хора
между 20 и 45 години,
Възможностите за мла-

3,72 милиона лева за
Голямоконарско шосе

Министерският
съвет одобри трансфер
в размер на 3 720 000
лв. за обект „Реконструкция на пътно
кръстовище – Пътна
връзка „Пловдив – АМ
„Тракия“ (възел „Запад“)“ с път за село
Радиново и Индустриална зона „Марица“.
Съоръжението
е
първи етап от големия
проект за реконструкция и разширение на

2

ПРОЕКТИ

декември 2018 г.

Голямоконарско шосе.
Той обхваща участъка
от бул. „Дунав“ до
транспортен
възел
Царацово и кръстовището за Индустриална
зона „Марица“ и е на
територията на общините
Пловдив
и
„Марица“.
Обектът е важен,
защото ще осигури
транспортните връзки
на Индустриална зона
„Марица“
с
АМ

„Тракия“, както и с
Пловдив
и
Околовръстния път към
Асеновград.
Паралелно с изграждането на кръстовището
ще бъдат подменени
всички подземни комуникации и ще бъде
поставена нова тръбноканална мрежа. Така,
при следваща подмяна
на кабели няма да се
налага ново разкопаване.

дите (18-19-годишни) са
още по-големи, особено
ако току-що са завършили техникум – така
например прогнозните
стартови заплати за монтажници, оператори на
машини или т.н. хора,
които работят с ръцете
си, са между 750 и 1000
лева чисто“, допълни
Георги Стоев.
Образователно-индустриалният борд, който
Пловдив въведе пръв в
България, също оказва
влияние върху развитието на региона. Целта на
борда е ранно кариерно
ориентиране на децата
от 6 и 7 клас, както и
тясно сътрудничеството
между образователните
институции и бизнеса.
„През 2018 година
свършихме много работа за това как и къде
децата да се насочат да
учат. Тези решения се
вземат от родителите и
те трябва да са информирани добре“, каза
кметът Иван Тотев.

Китайци от Джинхуа
оглеждат града за бизнес

Развитието на приятелските отношения и
възможностите за културно и икономическо
сътрудничество между
Пловдив и Община
Джинхуа
обсъдиха
кметът на Пловдив
Иван Тотев и делегация
от китайския град.
„Пловдив е прагматичен град и връзките
ни могат да прераснат в
сътрудничество и подкрепа с още китайски
партньори. В началото
на следващата година
ще открием четири
информационни центъра на различни места в
партньорство
с
Министерството
на
туризма. Едно от тези
места е град Ию,
откъдето делегация е
била на посещение“,
каза Иван Тотев по
време на срещата.
Джинхуа е с население от 5,5 милиона
души и е сред 4-те найголеми мегаполиса в
Китай. Освен богатото
културно наследство,

което е открито за 100
милиона туристи всяка
година, всеки ден от
града тръгват 225 високоскоростни влака за
различни провинции на
страната. В общо 29
индустриални бази се
поддържа високо ниво
на дигитална техника,
икономика и високоинтелигентни технологии,
а втом о б и л о с т р о е н е .
Градът е на трето място
в света по производство
на хардуерни стоки.
„Джинхуа и Пловдив

имат много общи черти,
като желанието ни е да
проучим възможностите за бъдещо културно,
научно и образователно
сътрудничество и повишаване на търговския
обмен“,
отбелязаха
гостите
„Политиците създават мостовете, а бизнесът е този, който
минава по тях“, посочи
кметът Иван Тотев и
заяви готовност за позадълбочено двустранно сътрудничество.

България и Канада се сближават в Пловдив
„Пловдив е едно от
предпочитаните места
за инвестиции. Вече
имаме опит с канадски
компании, големи инвеститори – „Магна“ и
„Телъс“, които всяка
година разширяват своята дейност и бизнес.
Важно е да окуражим
всички, които имат
възможности и намерения да правят бизнес с
Канада, като продължим
задълбочаване на бизнес
отношенията
между
българските и канадски
компании“, каза кметът
на Пловдив Иван Тотев
при откриването на
първата по рода си
регионална кръгла маса

„Канада-България:
СЕТА – Икономическо
партньорство за повече
бизнес възможности“.
„Пловдив е не само
град на културата, но и

град на инвестиции и
бизнес“, заяви Кевин
Хамилтън, извънреден и
пълномощен посланик
на Канада за Румъния,
България и Република

Молдова. Той акцентира
на подписаното търговско-икономическо споразумение между Канада и
ЕС. То обхваща всички
сфери на икономиката, в

резултат на което има
увеличена двустранна
търговия и инвестиции
и сътрудничество.
Благодарение
на
документа се отварят
нови пазари за износителите, като се откриват
нови работни места.
Очаква се търговията да
нарасне с 23 %, износът
да се увеличи годишно
със 17 милиарда евро, а
европейския
брутен
вътрешен продукт – с
11,6 милиарда евро.
Само за една година
от временното изпълнение на споразумението
българският износ за
Канада се е увеличил с
15 на сто, а общият с

около 12,7 %. България е
една от най-важните
дестинации на канадски
преки
чуждестранни
инвестиции
в
ЕС.
Инвестициите са в сектори като информационни и комуникационни
технологии, автомобилна индустрия, енергетика, фармацевтично производство, минно дело.
Към момента износът на
България за Канада
включва машини, електрическо оборудване,
химична, фармацевтични и селскостопански
продукти и храни, сладкиши, бисквити и сирене.
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П

ловдив
получи
о т л и ч и е т о
„Европейски принос“ по време на церемонията за годишните
награди „Чудесата на
България“ в Малката
базилика, на която присъства и председателят
на Народното събрание
Цвета
Караянчева.
Призът беше връчен на
кмета Иван Тотев от
Пийт Джаспърт, вицепрезидент на културна
организация
„Европа
Ностра“. Градът под
тепетата беше отличен
заради домакинството на
Европейска столица на
културата.
„Пловдив и България
са в сърцето на културното наследство на Европа
и са в основата на нейните
приоритети.
Културното наследство е
уникален ресурс за едно
общество. То свързва
хората, гради мостове,
създава общности. От
векове Пловдив е пресечна точка на различни кул-

ПРИКАЗКА ЗА ПЛОВДИВ

Пловдив с европейски
принос за култура

тури и империи“, заяви
Пийт Джаспърт.
„Пловдив не само, че
ще бъде Европейска столица на културата, но ще
имаме възможност да
покажем повече от
българската култура на
света. Това е едно признание за всичко, което
се случва в Пловдив,“
заяви кметът Иван Тотев.
Той отбеляза, че градът
кандидатства за включване в семейството на световното културно-историческо наследство на
ЮНЕСКО с мозайките,
които са запазени в
Малката, Голямата базилики и сграда „Ейрене“.
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„Може би в България
няма друга община като
Пловдив, която да отделя
толкова средства за провеждане на археологически прочувания и разкриване на нови такива.
Средствата са над 20
милиона лева на година“,
посочи още кметът.
Председателят
на
Народното
събрание
Цвета Караянчева връчи
наградата „Археолог на
годината“ на доц. д-р
Бони Петрунова, директор на Националния
исторически музей.
В
категорията
„Културно-историческа
атракция“ победител бе
императорската гробница в могилата „Малтепе“.
Разкопките на обекта са
под ръководството на
директора
на
Регионалния археологически
музей
доц.
Костадин Кисьов и се
реализират с финансовата подкрепа на Община
Пловдив.

Пловдив с два
Оскара за туризъм
Общини, хотелиери,
туроператори и иноватори
в туризма от България,
Турция и Македония
обраха златните статуетки
на Балканските туристически Оскари по време на
четвъртото издание на
конкурса в столичния
хотел „Премиер Бест

Градът в топ класация
на световни издания
Пловдив
отново
попадна в класация за
най-добрите туристически дестинации на престижно издание. Градът е
акцент в статия на „New
York Post“, след като седмица преди това бе рекламиран и от “CNN Travel”.
Пловдив e описан като
една от Европейските
столици на културата за
2019 година и е нареден
между
най-добрите
дестинации от всички
континенти.
„Живописният
Пловдив е вторият по
големина в България град
и в историята му е останал отпечатък от управлението на почти всяка

Възможностите
за
реализиране на съвместни културни проекти,
филмов фестивал и
популяризиране
на
Пловдив
в
Косово
обсъдиха на работна
среща
кметът
на

Арменците в
Пловдив с благодарност
за кмета

империя от древността –
през персите до римляните и турците. Сега празнува своята година в светлината на прожекторите с
около 500 фестивали,
изложби, представления,
шоу-програми и други
събития не само в града,
но и в целия Южен централен
регион
на
България“, разказва престижното издание.
С богатата си програма за 2019 година, когато
Пловдив ще е Европейска
столица на културата,
градът все по-често попада във фокуса на международните медии като топ
туристическа дестинация.

И Косово с интерес
към „Пловдив 2019“
Пловдив Иван Тотев и
Едон Цана, посланик на
Косово.
„Пловдив
като
Европейска столица на
културата не е само
важен за България, важен
е и за цяла Източна

Уестърн“.
Пловдив
получи
почетната награда за
Голяма община с принос в
развитието на туризма.
Призът прие зам.- кметът
Александър Държиков. За
Пловдив имаше и още
едно отличие – за
Фестивален туризъм.

Кметът на Пловдив
Иван Тотев бе отличен с
благодарствена грамота
по случай 190-ата годишнина от новия строеж на
арменския храм „Сурп
Кеворк“ /Свети Георги/ в
Стария град.
На тържество, организирано от Църковното
настоятелство
и
Инициативния комитет
бяха връчени благодарствени грамоти и възпоменателни плакети за принос през годините за
духовното и материално
Европа. Това е гордост за
всички източноевропейци“, заяви Едон Цана.
Град Призрен напомнял
на Пловдив, важен за
Косово и се дискутира
възможността за организиране на срещи с представители на местните
власти.
Иван Тотев акцентира
на доброто икономическо развитие на града
през последните години,
просперитетът на индустрията, все по-големите
чуждестранни инвести-

издигане на храм „Сурп
Кеворк“.
Празничната литургия бе изнесена от Н. В.
П.
епископ
Татев
Хагопян, Архиерей на
Арменската епархия в
Румъния в съслужение с
духовния водач на енорията отец
Храч
Мурадян и свещеници.
В
специалното
си
обръщение
епископ
Татев Хагопян благослови Пловдив, неговите
граждани и всички
българи.

ции, както и добрите
взаимоотношения
с
побратимените градове и
съседните държави.
„Пловдив е посещаван от близо 1 милион
туристи, а броят на
нощувките е 500 000,
факт, с който много се
гордеем“, посочи още
кметът.
Двамата
обсъдиха
възможността за организиране на седмица на
България в Косово с
представяне
и
на
Пловдив.

декември 2018 г.

Думата
на кмета
2019

година –
е д н а
изключ
ително важна за Пловдив
година. Оптимист съм
като гледам какво се случва до момента. Градът
спечели надпреварата за
Европейска столица на
културата и целият изминат оттогава път и това,
което 2019-а ще остави
тук, ще дадат много
сериозен отпечатък за
години
напред.
Промяната е във всяко
едно направление от развитието на града. Всичко
това, което виждам през
последните 4-5 години енергията на хората,
които работят и във фондацията, енергията на
хората, които правят и
печелят проекти, енергията на пловдивчани, ме
карат да съм с оптимистични очаквания. 2019-а
ще е година, изпълнена
изключително с културно
съдържание;
година,
която ще радва пловдивчани, ще ги кара да се гордеят още повече с града
си; ще е година, която ще
направи Пловдив попопулярен, по-известен, с
по-богат имидж в света;
година, която ще гарантира стабилното му развитие във всяко отношение.
Пловдив ще бъде успе-
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2019 година - със силата

шен пример как със силата на културата се променя и градската среда, и
манталитета,и условията
за живот. Пловдив, убеден
съм, ще бъде даван като
изключително позитивен
пример.
Не само хората се променят, а и цялата среда.
Никога в Пловдив не е
имало такова доброволчество, например, каквото
постигна Европейска столица на културата. Над
1000 души от всякаква
възраст ще участват в
откриването и в събитията след него. Виждам тази
промяна и мога да кажа –
благодаря на тези, които
участваха; благодаря на
тези, които участват; благодаря и на тези, които ще
участват.
Правим нещо уникално и неповторимо, нещо,
което ще е случи един път
– през 2019 г. Пловдив е
единственият град в
България, който има честта да го стори. Не се знае
дали някога ще има втори
такъв български град,
така че и правилно екипът
се насочи към това да
имаме едно нестандартно
откриване на „Пловдив
2019“, което хората не са
виждали в Пловдив, не са
виждали в България. Този
нестандартен
подход
доведе до идеята да бъде
изградена такъв вид
сцена – 30-метрова,

лични културни епохи,
мястото си е културноисторически център на
Пловдив. Изборът е
съвсем удачен – това са
визуални коридори. Ние
не забелязваме от автомобилите си този център, не
го усещаме така, както
това ще се случи на 12
януари.
Площад „Централен“,
новата
галерия
на
„Гладстон“, новата галерия в бившия Детмаг. По
всеки един от тези проекти не само се работи, но
се предвижда те да бъдат
завършени през 2019
година –преди да изтече
домакинството
като
Европейска столица на

шестетажна кула и то на
място, което не сме си
представяли, че може да
бъде използвано за култура. Само по себе си това е
една голяма провокация.
За първи път в България
се отваря булевард за култура. Това кореспондира с
ефекта, който искаме да
получим и светът да го
види. Включително дебатите за трафика, удължената ваканция на учениците – те работят за
популярността на града и
инициативата. Най-лошото е, когато имаме такова
откриване, то да мине
незабелязано. Избраното
място е геометрична
точка, която съчетава раз-

културата.
Реконструкцията на
площада се забави, тъй
като градските планове от
70-те години на миналия
век са били непроменени,
а в тях Цар-Симеоновата
градина е стигала до
Централна поща. На нас
ни отне година и половина да преместим границата на Царсимеоновата
градина, която е изключителен паметник на парковото изкуство, Градината
е от най-високо защитените обекти. Шест години
се
работи
по
„Централен“.
През
повечето от тях се съгласуваха устройствените
планове и археологическите разкопки. Няма как
да се прави площада
преди да приключат разкопките.
Да, в момента се облагородява инфраструктура
и това е абсолютно
необходимо, тъй като
ремонти на тези места не
са правени повече от
десетилетия. Подлезът на
„Гладстон“ не можеше да
се отлага повече, защото
бе крайно амортизиран и
опасен. Там не е имало
основен ремонт повече от
30 години. А площад
В ход е
преобразяването
на площад
„Централен“

РАЙОНИ

В края на 2018 година
кметът на "Тракия"
Костадин Димитров има
истински повод за гордост
- увеличи броят на парковете в района с още един,
който откри със запалването на коледната елха.
"Радвам се, че получих
подкрепата на тракийци.
Радвам се, че паркът се
възприема добре. Намира
се до ж.к. "Елит" и е

Нови 100 фиданки ще
бъдат засадени за поредното разширение на парк
„Лаута“. „С настоящата
кампания разширението
на „Лаута“, което започна
преди няколко години, ще
надхвърли 75 декара. През
това време засадихме стотици дървета от местни
видове – чинари, явори,
липи, ясени и др. За доброто им развитие и
отглеждане изградихме
поливна система“, припомни кметът Иван Тотев.

четвърти парк, който може
да ползваме заедно с парк
"Ротари", с Парка на репресираните и парк "Лаута",
радва се Димитров.
Приключи изграждането на паркинг пред блок
259 в „Тракия“. Костадин
Димитров съобщи, че
обектът е изпълнен по
желание на гражданите и е
с капацитет за 20 автомобила.

Нова гордост
за „Тракия“ –
парк бижу

В „Тракия“ продължава
изграждането на паркоместа в зона А-12. През тази
година там бяха обособени
паркинги за около 250 леки
моторни превозни средства.
Костадин Димитров бе
категоричен, че и през 2019
година благоустрояването
в различните квартали ще
бъде съгласувано с жителите. Започна строител-

Разширяват „Лаута“
с още 100 дръвчета

ството на паркинг ипред
блок 322 около 30 автомобила.
През 2018 година четири улици в район „Тракия”
бяха обновени. Изцяло
реконструирани са улиците „Григор Божков“, пред
блок 71, блок 73 и пред
училище
„Димитър
Матевски“. Изградени са
нови тротоари и паркинги
със стотици места.

От районната администрация на „Тракия“
предприеха облагородяване на новата зелена зона.
Осветена пешеходна алея
вече свързва два от кварталите на района. „В бъдещите планове на кметството е заложено да се
направят алеи, да се монтират пейки, да се изградят детска и спортна площадки, както и други
атракции“, посочи районният кмет Костадин
Димитров.

Първият многоетажен
паркинг се строи
в „Западен“

2019 година за район
"Западен" ще започне с
първата копка на първия
многоетажен паркинг в
Пловдив, съобщи районният кмет Димитър
Колев.
Паркингът ще бъде с
капацитет около 150
места с партерно ниво за
обществено ползване –

магазини и кафенета..
Съоръжението ще бъде
изградено на кръстовището
на
улиците
"Орфей" и "Звезда",
което е бивш пазар и към
момента се използва като
паркинг. До края на годината съоръжението трябва да е готово, а инвестицията е 3.5 млн. лева.
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на културата променяме Пловдив

„Централен“ не е пипан
от 1968 г.
Подготвена е процедура за проект на цялостна
реконструкция
на
Концертна зала, която се
движи
от
Министерството на културата, защото залата е
негова собственост.
Имаме
4-годишен

„Ние сме всички цветове“ е темата на грандиозния откриващ спектакъл на Пловдив –
Европейска столица на
културата 2019, който
ще се проведе в сърцето
на града на 12 януари.
Той се реализира под
ръководството на артистичния директор и
основател на “Phase7”
Свен Сьорен Байер,
чиято цел е да предостави на зрителите незабравимо преживяване.
Основа на програмата е зашеметяваща 30метрова кула, осигуряваща видимост от 360
градуса. Тя тежи 200
тона заедно с участниците. Тази сложна конструкция е единствена
по рода си и е подготвена специално за откриването на Пловдив –
Европейска столица на
културата
2019.
Пространството
на
двата булеварда – „Цар
Борис III Обединител“ и
„Мария Луиза“ ще се

план, по който управляваме и ще го изпълним.
Обектите, които сме
започнали, се отчитат на
края на четвъртата година, не на края на третата
година
от
мандата.
Дотогава ще има и нови
галерии - два броя, площад „Централен“, Голяма
базилика. Всичко обеща-

заложим важни обекта,
които да стартират през
годината
МодърЦаревец е готов за обявяване, стадион „Пловдив“,
първият нов плувен
басейн с олимпийски размери.
Остава за ремонт
Кукленско шосе, както и
вът решнокварт а лни

Ние сме всички цветове

превърне в място за
празненство.
Отправна точка на
шоуто е разнообразието

Зелената система –
акцент и през 2019 г.

Районната администрация на „Западен“ - найзеленият район в Пловдив,
продължи и през 2018
година работата си по зелената среда. Довършена е
поливната система на парк
„Розариума“, има и нов
парк в кв. „Прослав“.
Районът работи активно и
за своя нов голям проект –
парк на 600 декара в зоната
около Гребния канал.

но ще бъде изпълнено,
даже в повече.
Чакаме решението на
последната
съдебна
инстанция и пускаме
Зоологическата градина.
Ще
предложа
на
Общинския съвет да е със
свободен вход да края
2019 година.
В бюджет 2019 ще

на Пловдив – град с 8
000-годишна история,
съчетаващ в себе си
множество култури и

влияния. „РАЗНООБРАЗИЕ“ и „НИЕ СМЕ
ВСИЧКИ ЦВЕТОВЕ“
са ключовите послания

РАЙОНИ

Предстои обявяването на
обществената поръчка,
увери районният кмет
Димитър Колев.
Друг акцент през 2019
година за Димитър Колев
и администрацията му ще
бъде изграждането на паркоместа. „Поставили са си
за цел да бъдат направени
около 300 паркоместа в различни междублокови пространства“, разкри Колев.

Eдинствено район „Централен“
с печеливш проект за безплатен Wi-Fi

Безплатен достъп до
безжичен интернет за
граждани и посетители на
обществени места получава район „Централен“.
Екипът на районния кмет
Георги Стаменов кандидатства по програмата
към Европейската комисия WiFi4EU през пролетта
на
2018г.
Потвърждение за одобрена кандидатура беше
получена по имейл на 10
декември,
като
„Централен“ е единственият кандидат в Община
Пловдив, който печели
ваучер на стойност 15
хил. евро по програмата.
Георги Стаменов избира
зоната около пл. „Кочо

Честименски“ в Пловдив,
където ще бъде инсталирано съвременно Wi-Fi
оборудване за безплатно
ползванe от хората, които
се намират в този район.

„Изключително сме
щастливи, че получаваме
тази възможност, която
ще бъде в полза на живущите в района, както и на
всички, които преминават

или прекарват време в
парка,“
коментира
Стаменов.
На
портала
на
WiFi4EU са се регистрирали над 20 хил. общини
и сдружения на общини.
Следващите
стъпки,
които предстоят на районната администрация, са
подписване на споразумение с Европейската комисия и избор на изпълнител. Ваучерът покрива
разходи за оборудване и
инсталиране на безжични
точки за достъп, заплащане на абонамент за интернет и за поддръжка на
оборудването. Периодът
за ползване на ваучера е 3
години.

улици.
По
Голямоконарско отчуждаваме последните останали имоти. Акцентът е разтоварване на трафика
през центъра по обходни
пътища, изграждането на
т.н.вътрешен ринг на
Пловдив. Догодина продължаваме с ремонтите в
кварталите.

Основните, жизненоважни обекти, културноисторическите, централната градска част – лицето на Пловдив, ще е готово до края на втория ми
мандат. Всеки един от
ремонтите е необходим,
за да стане градът подобро място за живеене.

в концепцията на откриващия
спектакъл,
свързани под мотото
ЗАЕДНО. Спектакълът
е разделен на няколко
сегмента и съчетава традиционни
български
изпълнения и модерни
съвременни технологии.
Теодосий Спасов ще
сложи началото на
шоуто неслучайно – той
носи посланието за
връзка между миналото
и настояще със своите
оригинални композиции
за кавал. Музикантът
пише ново произведение специално за откриването. В „Ние сме всички цветове“ ще участват
над 200 кукери от целия
регион, които да поставят началото на годината
и да изгонят злото.
Емблематичният
ансамбъл „Тракия“ ще
има необичайна роля –
на членовете му е поверена нова хореография в
стил съвременен танц.
Режисьорът Христо
Намлиев подготвя сег-

мент, в който 200 хориста от формациите на
града ще бъдат дирижирани от Диан Чобанов. С
тях ще бъдат и 20 гайдари от Българска национална гайдарска асоциация. Изпълнители от
АМТИИ ще изненадат
публиката с арфи, но не
класически, а лазерни.
1000 граждани на
Пловдив, заявили своето
желание за участие чрез
кампании в интернет и
срещи на живо с координатори, ще се качат на
сцената, за да изразят
посланието на града под
тепетата за 2019 година
– ЗАЕДНО.
Спектакълът „Ние
сме всички цветове“ ще
завърши със спираща
дъха заря, изпълнение на
Валя Балканска и гайдаря й Петър Янев.
Немският
диджей
Schiller започва европейското си турне от
Пловдив с няколко
часов сет на живо след
шоуто.

Георги Стаменов
подари телевизор на
пенсионерския клуб

„Грижите
за
възрастните хора са
една голяма отговорност за всички нас.
Радвам се, че можем да
споделим този празник
заедно с вас, а Община
Пловдив винаги ще
помага на пенсионерските клубове“. Това
заяви
кметът
на
Пловдив Иван Тотев
по време на събиране
на
пенсионерския
клуб
в
район
„Централен“. Заедно с
кмета
на
район
„Централен“ Георги
Стаменов поздравиха
лично всеки един от
членовете и им поже-

лаха здраве и светли
празници.
Най-големият клуб
на възрастните хора в
града тази година
отбеляза и 50 години
от своето създаване, а
преди най-светлите
празници в годината
събра своите членове.
Кметът
на
„Централен“ Георги
Стаменов
зарадва
възрастните хора, като
им подари телевизор.
Инициативата е лично
негова и беше посрещната с ръкопляскания.
Той обяви, че предстои
да бъде открит втори
клуб в района.

300 деца учиха и твориха
по проекта „Растем заедно“
в „Източен“

„Истинската интеграция минава през образованието“,
заяви
кметът
на
район
„Източен“
Николай
Чунчуков на заключителната пресконференция по проекта „Растем
заедно“, който администрацията изпълнява
в партньорство с организации и детски градини. Той подчерта важността на разкриването
на професията образователен
медиатор.
Именно медиаторите са
изиграли важна роля за

успеха на този проект,
стана ясно по време на
представянето.
Кметът на Пловдив
Иван Тотев даде висока
оценка за работата на
екипа. Той подчерта
помощта на родителите,
педагозите и неправителствените организации при реализирането
му. „Пловдив е мултикултурен и мултиентически град. Децата,
обхванати от проекта
„Растем заедно“, са
получили начален старт
в живота и ще бъдат

Четири улици в
„Захарна фабрика“
като нови

заразителен пример за
другите,“ изрази надежда Иван Тотев.
Началото на проекта
бе поставено на 27 юли
2016 г. и приключи в
края
на
2018
г.
Участващите
детски
градини са „Лилия“,
„Наталия“, „Родина“,
„Биляна“, „Щастливо
детство“, „Маргаритка“.
При реализирането
му са проведени 26 060
часа
допълнително
обучение по български
език на 300 деца, за
които той не е майчин.
Това е станало с помощта на 12 учители.
Обучението е провеждано в малки групи, а
резултатите са повече от
впечатляващи – 92 % от
5-годишните са на високо и средно ниво на владеене на езика, а при 6годишните този процент
е 99.
Сред важните мерки,
включени в проекта, е
съвместното посещение
на родители и деца на
опера, куклен театър и
цирк.

П р и к л ю ч и
ремонтът на 4 улици в
микрорайон "Захарна
фабрика". Средствата
са част от парите в размер на 100 000 лева,
отпуснати на район
„Северен“
от
Общинския съвет по
предложение на кмета
на Пловдив Иван Тотев.
Това
са
уличките
"Тинтява", "Щастие",
"Ястреб" и "Синчец".
При откриването жители
на квартала благодариха
за ремонтираните улици.
Кметът на „Северен“
инж. Ральо Ралев информира, че новият паркинг
на ул. "Победа" ще побира
85 автомобила.
Изгражда се и друг паркинг на бул. "България"
- зад очната клиника .

Нов тротоар за ясла „Слънчо“

Изцяло изграден и
реконструиран е тротоарът по ул. „Петър
Васков“
до
ясла
„Слънчо“ в район
„Южен“. По цялото
продължение на южна-
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та страна на яслата е
направена нова тротоарна настилка и са монтирани анти-паркинг
колчета с цел осигуряване на защитена и безопасна среда за децата

и родителите.
„С изграждането на
тротоара пред детската
ясла продължаваме да
работим по осигуряване на безопасни тротоари в близост до детски
градини, ясли и училища“, сподели районният кмет Борислав
Инчев.
Колчета, възпрепятстващи качването на
автомобили, има и пред
ДГ „Зорница“ на същата улица.
До момента в района са монтирани над
500 броя анти-паркинг
съоръжения, като поголямата част от тях са
в близост до детски
заведения.

Нов асфалт и тротоари
в „Изгрев“

Приключи ремонтът
на кръстовището на
улица "Лев Толстой " и
булевард
"Княгиня
Мария Луиза“, съобщи

кметът
на
район
„Източен“
Николай
Чунчуков. Той информира още, че са приключили дейностите по

преасфалтирането на
улица „Вратцата“ от
общинския пазар до
детска
градина
„Щастливо детство“.
Преди това завърши и
реконструкцията
на
участък от „Удроу
Уилсън“.
„Тази година голяма
част от строителната
ни програма бе реализирана
в
квартал
„Изгрев“
и
около
„ П р е с п и т е “ .
Преасфалтирахме
улици и изградихме
нови тротоари“, подчерта районният кмет
Николай Чунчуков.

„Южен“ с пет проекта
за още 200 паркоместа

Пет проекта за общо
около 200 паркоместа
има
готовност
да
изпълни администрацията
на
район
"Южен“. "Проблемът с
паркирането е сериозен. Като част от решението му сме подготвили няколко проекта, за
5 от тях имаме проведени
процедури,
сключени договори с
изпълнители и при
наличие на финансира-

не, ще може да ги реализираме", обясни районният кмет Борислав
Инчев.
Те обхващат почти
200 места и то на невралгични места: бул.
" А л е к с а н д ъ р
Стамболийски" с номера от 36 до 54 и с номера от 68 до 84, ул.
"Иван Гарванов" с ул.
"Нева", ул. "Спартак" и
ул. "Асен Христофоров".

"За всяко едно от
тях инвестициите са
сериозни, но това е
защото предвиждаме
интегриран подход и
решаване не просто на
проблемите с изграждането на паркоместа, а
с осветлението, настилката, походите и изобщо с изграждане на
условията така, за да се
каже, че това са образцови паркинги“, коментира Борислав Инчев.

„Северен“ зарадва деца в
неравностойно положение

Администрацията
на район “Северен”
зарадва деца в неравностойно положение за
Коледните
и
Новогодишни празници. Районният кмет
Ральо Ралев подари
по чифт зимни обувки
на всичките 13 деца
от Центъра за настаняване от семеен тип
за деца без уврежде-

ния към КСУ “Олга
Скобелева”, който се
намира
в
район
“Южен”.
Децата
радушно посрещнаха
кметът на “Северен”,
поздравиха
го
с
коледни песни и му
подариха
ръчно
направена от тях
дърворезба в специализирания майсторски кръжок, който

посещават.
“Може би няма
нищо по-приятно от
това да видиш една
дузина усмихнати детски личица. И наймащабният ми инфраструктурен проект не
може да се сравни с
емоцията и удовлетворението, което ми
донесоха тези деца“,
сподели Ралев.

Е
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Валери Димитров е
спортистът на Пловдив

вропейският шампион по карате в
абсолютна категория
Валери Димитров стана
спортист №1 на Пловдив
за
2018
година.
Състезателят на АСКК
„Тракия” спечели два
медала на Европейското
първенство в Будапеща.
Победителят бе награден от кмета на града Иван
Тотев на тържествена
церемония в гранд-хотел
”Пловдив”.
Това е второ подобно
отличие
за
Валери
Димитров, който спечели
класацията и през 2013
година.
„Благодаря на всички
спортисти, треньори и на
всички спортни деятели за
това, че ни накараха да
бъдем горди още една
година с техните постижения, изпълнени с много
успехи. Пловдив се гордее
със спортното си наследство, спортното си настояще, а надявам се и бъдеще“, заяви кметът Иван
Тотев и пожела резултатна
2019 година както в спорт-

Надеждата на леката
ни атлетика Александра
Начева очаквано бе избрана за най-добър млад
спортист на Пловдив. 11класничката от ЕГ “Иван
Вазов” получи най-много
точки в анкетата на
Община Пловдив, след
като направи невероятен
сезон – спечели титли от
младежката олимпиада и
световното до 20 години и
грабна сребро от европейското до 18 години в тройния скок. Тя бе титулувана
и за „Изгряваща звезда на
Балканите” на тържествена церемония в гръцката
столица. На церемонията
„Спортист на Пловдив“
Алекс бе удостоена от
кмета Иван Тотев и със
специална награда за
изключителни постижения през годината, а след
обявяването на името й
цялата зала стана на
крака. За топ 10 са номинирани общо 25 млади
състезатели.
Второто място бе отредено за стрелеца Кирил
Киров, който стана шампион от младежката олимпиада при смесените
отбори. Златният меда-

То п 10 при мъжете и жените:

Виолета Малева
беше отличена
за 60-годишнината си
и за заслуги
към кану-каяка в
Пловдив.

но, така и културно отношение.
„Изпращаме една
много успешна година за
пловдивския
спорт.
Имахме над 220 спортни
събития, а наши атлети и

1. Валери Димитров, Тракия, карате
2. Георги Шиков, Марица Олимп, вдигане на тежести
3. Янислав Герчев, Арена спорт, джудо
4. Димитър Кузманов, Локомотив, тенис
5. Габриела Петрова, Локомотив, лека атлетика
6. Иванка Делева, Тракия, карате
7. Станилия Стаменова, Тракия, кану каяк
8. Виолета Генчева, СК Божилова, сумо
9. Ана-Мария Стоилова, Аеробика АМД, аеробика
10.Красимира Мирева, Ронин, карате

Алекс от Руската е № 1 при младежите
лист на 10 метра пистолет
е възпитаник на СУ
„Патриарх
Евтимий”.
Трети се нареди таекуондистът Божидар Матов –
европейски шампион на
спаринг. Той пък е ученик
във Френската гимназия.
12-класничката
от
Спортното
училище
Диана Петкова (спринт,
плуване) се класира
четвърта. През тази година зрелостничката подобри
републиканския
рекорд на 50 метра свободен стил и зае шесто
място на Младежките

олимпийски игри в
Буенос Айрес.
Каратистът
Ноел
Николов се нареди на пета
позиция в класацията.
Ученикът от ЕГ „Иван
Вазов” също учи испански като Алекандра
Начева, но това не му
попречи да стане втори на
европейското първенство
за юноши в категория до
80 килограма.
Талантливата шахматистка от Търговската
гимназия
Виктория
Радева бе класирана на
шесто място. 17- годиш-

ното момиче завоюва
републиканската титла за
жени по шахмат за 2018
година и така стана една
от най-младите шахматистки в България сред
жените и най-младата
пловдивчанка, завоювала
първо място при жените.
Седмата позиция бе за
Моника Ботева – спортна
стрелба.
Бившият възпитаник
на Спортното училище, а
сега студент в специалност „Физическо възпитание” на ПУ Димитър
Христов (сумо) се нареди
осми.
Европейският шампион по авиомоделизъм
Никола Радков получи
награда като класиран на
девета позиция. Той е
възпитаник
на
Математическата гимназия .
ЕГ „Иван Вазов”
попадна за трети път в
десетката
с
Мария
Филипова
(карате).
Бронзовата медалистка от
европейското учи в паралелка с италиански.

Христо Бонев и звездата
на Ботев Тодор
Неделев наградиха
световните
вицешампиони по
минифутбол
от национания отбор на
България,
съставен изцяло
от пловдивчани.

спортисти
прославиха
България по света“, заяви
заместник-кметът Георги
Титюков и пожела много

квоти за олимпиадата в
Токио през 2020г. Той
заяви, че благодарение на
кмета Иван Тотев, общинската администрация и
Общинския съвет през
следващата година стартират много важни за спорта
инфраструктурни обекти –
50-метров плувен басейн,
реконструкция
и
довършване от 1 до 4
подетап на стадион
„Пловдив“, 15 000 места и
лицензи за „А“ футболна
група, стартиране на проекта за спортен комплекс
„Дунав“.
Със специален плакет
бе почетена треньорката
по кану каяк Виолета
Малева по случай 60годишнината й и за заслуги към кану-каяка в града.
Бяха уважени и спортисти
в неравностойно положение.
Второто място в анкетата зае щангистът на
„Марица“ Георги Шиков,
който през годината спечели сребърен медал на
Европейското първенство
по вдигане на тежести.
Трети в анкетата се нареди
джудистът
Янислав
Герчев, също вицешампион на Европа.
Легендата на Локомотив Христо Бонев и
звездата на Ботев Тодор
Неделев наградиха световните вицешампиони по
минифутбол от национания отбор на България,
съставен изцяло от пловдивчани.

Топ 10 при младите спортни таланти:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Александра Начева, Ботев, лека атлетика
Кирил Киров, Тракия, спортна стрелба
Божидар Матов, Тракия, таекуон-до
Диана Петкова, Спринт, плуване
Ноел Николов, Тракия, карате
Виктория Радева, Локомотив 2000, шахмат
Моника Ботева, Тракия, спортна стрелба
Димитър Христов, СК Божилова, сумо
Никола Радков, Пловдив, авиомоделизъм
Мария Филипова, Тракия, карате

Георги Кабаков е на 32 години. Първите си
стъпки на футболното поле прави в юношеския отбор на пловдивския "Спартак", къ дето се
подвизава до 2002 година. Преди още да окачи
окончателно бутонките на пирона започва да
посещава съдийските курсове. За първи път
облича съдийския екип през 2003 година, когато
ръководи мач от първенството във "В" група.
Две години по-късно вече свири в "Б" група, а
дебют при майсторите прави през 2007-а,
когато извежда на терена отборите на
"Черноморец
Бургас-София"
и
"Локомотив"(София). Международен рефер
става през 2013 година, когато на семинар в
Италия получава официално значката на
ФИФА. Първият международен мач свири същата година. Това е квалификационният двубой
за европейско първенство между Русия и
Турция. През 2015 година е обявен за съдия N1
на България. През декември 2018 г. Георги
Кабаков заедно с и Мартин Маргаритов и Диян
Вълков, ръководи мача между „Валенсия“ и
„Манчестър Юнайтед“ от група „H“ на
Шампионската лига. Георги Кабаков е завършил
Бизнес администрация в Европейския колеж, от
Пловдивския университет има бакалавърска
степен - Педагогика на физкултурното образование и спорта, както и магистратура - Спорт
в училище. Управител е на магазин за ламиниран паркет, владее перфектно английски език.
Семеен е, съпругата му Ралица го е дарила с
дъщеричка Никол, която е на 3 годинки.

През 2015 година
Кабаков е признат
за рефер №1 у нас.

Георги Кабаков:

Не бих заменил Пловдив
дори за Париж!
- В някои държави,
като Бразилия например, има професионални съдии. Това добре ли
е?
- Аз не бих разделял
съдиите на професионалисти и аматьори. Ще го
кажа съвсем кратко. Има
добри и слаби съдии без
значение дали са професионалисти или не.
- Заговори се, че
няколко държави от
Балканите могат да
станат домакини на
световно първенство.
Пловдив може ли да
бъде сред тях?
- Като пловдивчанин
ще бъда безкрайно щастлив, ако това се случи. А
и Пловдив заслужава
такава чест.
- Това означава
сериозна
модерна
спортна база?
- Така е. Но аз съм
оптимист. В Пловдив се
прави
изключително
много за изграждането на
спортна база. Имаме
модерни зали, уникален
младежки
спортен
център, ще се строи
покрит плувен басейн с
олимпийски
размери,
който ще бъде наймодерният у нас, ще се
изгради втори гребен
канал. Но аз най-много се
радвам, че общината се е
заела сериозно с участието си в обновяването и
строителството на модерна футболна база. А това

- Колко мача сте
ръководили досега?
- Да си призная не съм
водил футболно счетоводство. Вероятно равносметката ще направя
по-късно. Без да съм
абсолютно точен ще рискувам и ще кажа, че
международните срещи
са над 40. Това са мачове
от всички турнири,
включени в календара на
ФИФА и УЕФА. Но със
сигурност мога да кажа,
че съм свирил 5 пъти
пловдивското
дерби
между "Ботев" и Локо.
Тези мачове никога не
мога да забравя.
- А кой от тях е предизвикал
най-големи
емоции?
- Може би приятелската
среща
между На дербито Ботев – Локомотив
Франция и Ирландия.
Това бе последната проверка за французите
преди
световното
първенство в Русия.
Атмосферата на стадион
"Парк дьо Пренс" беше
зашеметяваща.
Трибуните бяха пълни,
което означаваше, че над
80 000 фенове са присъствали на този приятелски мач. От време на
време прехвърчаха искри
и от двата тима, но слава
Богу всичко приключи
без сериозни разправии. Кабаков ръководи приятелския
мач между Франция и
Все пак французите,
Ирландия преди световното
които станаха световни
първенство в Русия.
шампиони, спечелиха
двубоя с 2:0.

Станах футболен съдия
заради Атанас Узунов

Никога не съм предполагал, че ще стана
футболен съдия. Още
повече, че като футболист не гледах с добро
око реферите. След един
мач с юношите на
"Спартак" бате Наско
Узунов разговарял с
дядо ми и направо му
казал, че от мен голям
футболист няма да
стане. Все пак е видял
нещо футболно в мен и
посъветвал дядо ми да
ме убеди да започна
съдийски курсове. Сега
мога да кажа, че съм
имал късмет, защото
футболното съдийство
ми носи много позитив-
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Атанас Узунов
награждава Кабаков
като най-добър
пловдивски съдия.

ни емоции. Е, разбира
се, има моменти, в които
не всичко е розово,
защото има хора, които
се опитват да хвърлят
цялата вина върху нас,
когато отборите им
губят. Но се старая бързо
да забравя несправедливостта. Много ми стана
драго, когато миналата
година на бала на спортистите Атанас Узунов
ме награди за най-добър
пловдивски
съдия,
заедно с помощник
арбитъра
Мартин
Маргаритов.
Което
показва, че не съм го
издънил. А че съдийството е в кръвта му
говорят фактите. Не случайно дълги години той
беше най-добрият рефер
в България и един от
уважаваните футболни
хора и съдии в Европа.

е изключително важно за
развитието на пловдивския футбол.
- Може и Пловдив
пак да има шампион
при мъжете.
- Разбира се. Тук
винаги е имало талантливи футболисти. Това
означава, че при правилна работа и добра база
нищо не пречи Пловдив
отново да има шампиони.
- Обиколили сте
света. Пловдив има ли
място в Европа?
Задължително.
Вижте, ние българите
сме малко притеснителни, когато започнем да се
сравняваме с останалите
държави. В Париж съм
виждал такива неща,
които пловдивчани никога няма да допуснат.
Става въпрос за чистотата. Какво ли не съм виждал да плува в Сена,
спъвал съм се в боклуци
по улиците на не един и
два европейски града. А
Пловдив става все покрасив, все по-цветен,
все по-чист. Така че
никога не бих заменил
Пловдив дори за Париж!
- Къде обичате да се
разхождате със семейството?
- Навсякъде, така,
както го прави всеки
истински пловдивчанин!

С Уейн Рууни се разделихме приятелски,
но преди това си „поговорихме“ на висок глас

Няма как да забравя
мача на "Евертън" със
словашкия "Ружомберог"
от турнира за Лига
Европа. Играта на англичаните не вървеше и те
започнаха да се изнервят.
Особено емоционален
беше Уейн Рууни, който
все по-често започна да ми
подсказва какво да свиря
.В един момент търпението ми свърши и го извиках
при мен да му обясня, че,
ако продължава с диктовките, може да на завърши
мача. Той беше много войствено настроен, явно
мислейки си, че ще ме
стресне. Дори нагло ме
попита дали не съм луд.
Не посегнах към картони-

те, но му отговорих на
много висок глас: "Не съм
луд, защото съм много,
ама много луд!" Той се
стъписа, направи крачка
назад и вдигна ръка за
извинение.След мача се
разделихме като прияте-

ли. Срещата завърши 1:0
за "Евертън". По-късно
четата на Руни победи на
реванша в Словакия също
с 1:0 и се класира за третия предварителен елиминационен кръг на Лига
Европа.

