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Пловдив е
столицата

на българския
тенис

Това е велик ден, даващ началото на една
вълнуваща година,която завинаги ще остане
в историята на нашия град. Година, в която
Пловдив ще представлява България и ще бъде
Европейска столица на културата.

В хилядолетната си история „Най-ста-
рият жив град в Европа“ винаги е бил култу-
рен център в сърцето на не една цивилизация.
Наричан от „М айката на градовете“,
„Люлката на българското възраждане“ до
„Икономическото чудо на България“,
Пловдив играе централна роля, събрал в себе
си минало, настояще и бъдеще. Град, дом на
хора от различни етноси и религии, но с едно
име – пловдивчани. И днес тук, на този стълб
от светлина, символизиращ нашия стремеж
към висотата, ние говорим и пеем на различ-
ни езици, от различни държави. Но ние гово-
рим за това, което ни обединява. ЗАЕДНО
ние говорим за Пловдив!

Европейска столица на културата!
Всичко започна през 1999 година – триумфа-
лен месец, показващ силата, волята и умение-
то на пловдивчани да работят заедно и да
организират европейския месец на култура-
та. Да покажат, че културата е средство за
промяна. Енергия, която може да трансфор-
мира – хора, градове, стереотипи! Благодаря
на всички онези, които запалиха искрата през
топлото лято на 99-та!

ЗАЕДНО е нашето мото! Един слоган
описващ с една дума нашия град. Град, дал
Съединението на България! Заедно ние взехме
съдбата в ръцете си – работихме и работим
за бъдещето на нашия град. Безбройни са
хората, участвали в подготовката на тази
историческа за нас година. Всеки остави своя
белег, следа, отпечатък. Благодаря на всички,
които посветиха професионалния си и
житейски опит да воюват в малки и големи
битки за мечтите си. Заради тях Пловдив
днес е една достигната мечта.

Пловдив е град, който се променя. Дори и
тук, стоейки на това място, ние всички усе-
щаме промяната. Навсякъде около нас има
кранове. Ние участваме в промяната! Ние се
разхождаме по най-дългата пешеходна улица
в Европа. Ние попиваме атмосферата на
Капана – кварталът, заживял свой собствен

живот далеч извън пределите на България.
Ние мечтаем по калдъръмените улички на
Стария град. Вечер слушаме музиката на
Пеещите фонтани. Вдъхновяваме се, копне-
ем и тайно стискаме палци за кандидатура-
та пред ЮНЕСКО на Голямата епископска
базилика! 

Но какво са всички тези пътища и сгради,
ако ги няма хората? Хората придават
смисъл на всяка идея и пространство. Тук е
мястото да се обърна с поклон към хилядите
доброволци от близо и далеч, включили се в
подготовката и организирането на това
събитие. От ученици до пенсионери, цели
семейства от различни етноси и религии,
говорещи на различни езици. Обединени
ЗАЕДНО, обединени от Пловдив.

Тук сме заедно с нашите приятели от
„Семейството на Европейските столици на
културата“. Тук сме заедно и с нашите
побратими от Матера, нашият град-парт-
ньор през 2019.

Очаква ни една незабравима година със
стотици събития. Хиляди творци, автори и
гости ще посетят Пловдив –  първият
български град Европейска столица на култу-
рата. Инициатива с над 30-годишна история
на Стария континент.

Уважаеми съграждани, за мен е огромна
привилегия и чест да бъда кмет на този град.
Нека заедно оставим своята следа в култур-
ната история на Обединена Европа!
Благодаря ви! На добър час!

Инж. Иван Тотев, 
Кмет на Пловдив
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Гордея се с
Пловдив!
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ЗАЕДНО държим съдбата си 
и ЗАЕДНО променяме Пловдив!

Eврокомисар
Мария Габриел:

Д-р Георги Крумов:



Сграндиозния спек-
такъл  „Ние сме
всички цветове“

Пловдив откри офици-
ално домакинството си
като първия български
град Европейска столи-
ца на културата през
2019 година.

От името на
Европейската комисия
комисарят Мария
Габриел връчи на кмета
на Пловдив Иван Тотев
почетния знак, при-
съждан като признание
за отличната работа,
извършена в града в
подготовката на съби-
тията през 2019-та.

„Днес, от тази кула,
Пловдив изпраща силно
послание към цяла
Европа и света.
Послание за обединение
около основна ценност,
каквато е културата за
нас, българите, за визия
за споделено бъдеще, в
което традиции и нови
технологии заедно
пишат страници от евро-
пейската културна исто-
рия“, заяви в привет-
ствието си тя.

На церемонията при-
състваха председателят
на Народното събрание
Цвета Караянчева, вице-
президентът Илиана
Йотова, председателят
на ПГ на ГЕРБ Цветан
Цветанов, министрите
на културата, на финан-

сите и туризма Боил
Банов, Владислав
Горанов и Николина
Ангелкова, председате-
ли на Парламентарни
комисии, депутати, кме-
тове, общественици и
стотици гости от
Европа.

Председателят на
Народното събрание
Цвета Караянчева под-
черта, че Европейска
столица на културата е
инициатива, която дава
възможност да обогатим
своите знания и да
направим така, че повече
хора да разберат за

нашето културно-исто-
рическо наследство,
която дава възможност
да прославим България
далеч от пределите на
страната. „От началото
на тази година България
е центърът на културна
Европа. Цяла година
Пловдив ще бъде
центърът на духовност-
та, на красотата, на изку-
ството и за това всички
пловдивчани трябва да
бъдат горди. Искам да
благодаря на кмета Иван
Тотев и неговия екип за
огромната работа, която
свършиха“, допълни
председателят на НС
Цвета Караянчева.

На 30-метровата
сцена излязоха повече от
1500 участници, от
които около 1200 добро-
волци. Програмата на
Пловдив – Европейска
столица на културата
2019 включва над 300
проекта.

Градът ни ще отпраз-
нува най-престижната
културна инициатива на
Европейския съюз два-
десет години след като
беше домакин на Месеца
на културата през 1999 г.
Негов побратим е град
Матера в Южна Италия,
като двата града си взаи-
модействат активно по
общи проекти и инициа-
тиви.

ПРОЕКТИ 2януари 2019 г.

ЗАЕДНО – Пловдив е всички цветове!

Рекордна посещае-
мост отчетоха музеите и
обектите в Стария град
по време на откриващия
уикенд за „Пловдив
2019“. Над 10 хиляди
посетили са преминали
за два дни през къщите в
Стария Пловдив, в
П р и р о д о н а у ч н и я ,
Етнографския, Археоло-
гическия и Истори-чес-
кия музеи. Общите при-
ходи надхвърлят 12 000
лева, като за определени
възрастови категории
входът бе безплатен. 

2567 души са посети-
ли Природонаучния
музей за двата дни и още

3000 деца и младежи до
18 години, за които посе-
щението в музея е без-
платно. Приходите от
билети са 7672 лева. 800
души са посетили
„Музейко“ през втория
ден, като най-много са
били ученици с родите-
ли. 300 продадени биле-
ти има в Етнографския
музей, а приходите са
1400 лева.

Над 30 000 души са
посетили квартал
„Капана“ за дните на
откриващия уикенд. За
всички дни има уве-
личено посещение на
обектите на Старинен

Пловдив, приходите са
1500 лева, въпреки че
много от обектите са
работили изцяло без-
платно, като
Балабановата къща.

„Такъв интерес от
посетители не е имало
досега, дори когато са
били безплатни, по
време на „Нощ на
музеите“, обясни
з а м е с т н и к - к м е т ъ т
Александър Държиков.

„Инвестициите, които
направихме в Приро-
донаучния музей се
възвръщат много бързо“,
коментира кметът Иван
Тотев.

„Берлинската стена,
която ни разделяше, вече
е минало. Тази изложба
показва, че никой не
може да ни разделя, а
изкуството е това, което
може да ни събере“,
заяви председателят на
Народното събрание
Цвета Караянчева при
откриването в Пловдив
на изложбата на открито
„Изкуство на свободата –
от Берлинската стена до
уличното изкуство“. Това
е единствената пътуваща
колекция от оригинални
фрагменти от
Берлинската стена.

Събитието е част от про-
грамата, посветена на
откриването на домакин-
ството на Пловдив като
Европейска столица на
културата 2019.

Кметът Иван Тотев
подчерта, че Пловдив е
първият град, който отбе-
лязва 30-годишнината от
падането на Берлинската
стена. Един от 30-те ори-
гинални фрагмента зави-
наги ще остане в града
под тепетата.

Сред присъстващите
на събитието бяха посла-
ниците на Франция и на
Германия Н.Пр.Ерик

Льобедел и Н. Пр.
Херберт Салбер,  предсе-
дателят на ЕНП – Жени
Дорис Пак, министри,
народни представители,
гости от приятелски и
побратимени европейски
градове.

Колекцията е създаде-
на от известният френски
куратор Силвестър
Верже, който също при-
съства на откриването в
Пловдив. Тя показва све-
товноизвестни художни-
ци, които са рисували
върху Берлинската стена
преди падането й през
1989 г.

Музеите с рекорд 
в откриващия уикенд

Къс от Берлинската стена
завинаги остава в града



П
ловдив винаги е
бил в сърцето на
културната исто-

рия на България и
Европа, отбеляза евроко-
мисарят по цифровата
икономика и общество
Мария Габриел, която
приветства „Пловдив
2019“ от грандиозната
сцена в сърцето на града:

За мен е истинско удо-
волствие и голямо вълне-
ние да бъдем заедно в
този момент, в който ще
дадем официалното нача-
ло на програмата на
„Пловдив 2019 –
Европейска столица на
културата“. Горда съм, че
Пловдив е първият
български град, който ще
бъде столица на култура-
та на цяла Европа през
настоящата година. И
това е напълно заслуже-
но!

Пловдив винаги е бил
в сърцето на културната
история на България и на
Европа. Тук се преплитат
по невероятен начин
миналото, съвремието и
стремежът към по-добро
бъдеще. Това пловдивча-
ни са закодирали като
послание в мотото на
своя град – “Древен и
вечен”.

Няма как да бъде
иначе, защото Пловдив е
истинско съкровище с 8-
хилядолетна история, със
силно европейско изме-
рение и изключителни
исторически паметници
и сгради, които съчетават
културни елементи и
влияния от Балканския
полуостров и цяла
Европа.

Тук разбираме, че кул-
турата не е добавка, а е от
съществено значение за
оформянето на утрешна-
та Европа, за укрепване-
то на нашата европейска
идентичност и за създа-
ване на чувство за обща
принадлежност. Тук
можем да усетим духа и
характера на Стария
Пловдив, но и динами-
ката на модерния и
бързоразвиващ се град.
Затова не е учудващо, че
свързваме Пловдив с
цяла плеяда от художни-
ци и писатели, които тук
са намирали вдъхнове-
ние за своите творби.

Когато мислим за
култура, Пловдив не
гледа само към минало-
то. Като комисар по
цифровата икономика и
общество бях горда да
видя онлайн платформа-
та Digital Plovdiv с над
50 000 цифровизирани
културни продукта, раз-
работени от Община

Пловдив в партньорство
с най-важните местни
културни институции
като Народната библио-
тека „Иван Вазов“,музеи
и галерии в града.
Особено впечатляващи
са историческите сгра-

ди, цифровизирани в 3D
формат. И всички те
заслужават да бъдат
посетени на живо.

Дами и господа,
Отминалата 2018 г.

бе Европейска година на
културното наследство,

която премина с много
голям успех. Убедена
съм, че Пловдив ще над-
гради този успех като
Европейска столица на
културата, ще ни преда-
де от енергията си и ще
продължи да насърчава

културното многообра-
зие на Европа. Така
Пловдив още веднъж ще
препотвърди приноса на
културата за европей-
ското общество и иконо-
мика, оставяйки и своя
собствен почерк.

Дълбоко убедена
съм, че ключовата дума,
в която е заложен
успехът на Европейския
съюз, е “Заедно”.
Същата дума, която
Пловдив избра за мото
през времето, когато ще
бъде Европейска столи-
ца на културата. Ако
през миналата година
наблегнахме на подчер-

таването на нашето кул-
турно богатство и разно-
образие, то тази година
ще отидем по-далеч,
като използваме на про-
грамата за годината,
Пловдив отразява по
невероятен начин

необходимостта да
използваме творческите
ни ресурси, нашите
богати култури и без-
ценно наследство за
укрепване на нашите
ценности, за свързване-
то ни и за това заедно да
формираме нашето
общо бъдеще.

Заедно сме постигна-
ли много в културата.
Заедно трябва да про-
дължим да градим.

Днес, от тази кула,
Пловдив изпраща силно
послание към цяла
Европа и света.
Послание за обединение
около основна ценност,
каквато е културата за
нас, българите, за визия
за споделено бъдеще, в
което традиции и нови
технологии заедно
пишат страници от евро-
пейската културна исто-
рия.

Уважаеми г-н Тотев,
За мен е истинска

чест и удоволствие да ви
връча от името на
Европейската комисия
почетния знак, при-
съждан като признание
за отличната работа и
вложените усилия на вас
като кмет, на админист-
рацията и целия екип,
ангажиран с реализира-
нето на инициативата
Пловдив 2019 –
Европейска столица на
културата.

От все сърце ви
желая успех! Пловдив-
този древен и вечен
град, ще покаже най-
доброто от себе си, ще
пробуди любопитство у
мнозина да го опознаят
отблизо – сигурна съм в
това!

Сливане, трансфор-
миране, възраждане,
релаксиране – нека тези
четири тематични плат-
форми ни водят
ЗАЕДНО с Пловдив –
Европейска столица на
културата 2019.

Благодаря ви от все
сърце и пожелавам на
добър час!

ПРИКАЗКА ЗА ПЛОВДИВ 3януари 2019 г.

Гордея се с Пловдив!

Френската певица с
български корени
Силви Вартан изпрати
видеопослание за
Пловдив – Европейска
столица на културата
2019. Чрез посланика
ни във Франция – Н.
Пр. Ангел Чолаков,
изпълнителката се
свърза с председателя
на Управителния съвет
на фондация „Пловдив
2019“ и кмет на града
Иван Тотев.

„С огромна гордост
научих, че Пловдив е

избран за Европейска
столица на културата за
2019 година. Напълно
заслужено, между впро-
чем, защото градът е
много красив и
изпълнен с чар. Освен
това е един от най-ста-
рите градове в Европа,

в който културата и
историята се преплитат
от векове. Пресича го
най-дългата река на
Балканския полуостров,
вашата река, моята река
– Марица, която за
всички нас е символ на
свободата“.

Силви Вартан
допълва още, че се е
запознала с всички дей-
ности от програмата за
следващите месеци и
признава, че е впечатле-
на.

„Днес трябва да сме
щастливи и да се горде-

ем, че в България имаме
всички тези съкровища.
Желая ви добра и щаст-
лива година, изпълнена
с успехи! И се надявам
да се видим скоро в
нашия любим
Пловдив“, завършва
певицата.

Чаровният Пловдив ще успее

Силви Вартан:

Eврокомисар Мария Габриел:



В Пловдив отвори
врати за посетители още
един нов Туристически
информационен център  -
на територията на Стария
град, в близост до
Източната порта на ул.
„Цанко Лавренов” № 11.
Намира се на първия етаж
в двора на Къщата на
реставраторите  и  е
четвъртият в града
информационен център.

„Поздравявам общин-
ския институт „Старинен
Пловдив“, както и всички
пловдивчани с новата
придобивка. Тя е важна,
защото мястото е много
добро и стратегическо,
отговарящо на непрекъ-
снато увеличаващия се

брой туристи. От една
страна, те ще могат да
получават цялата необхо-
дима информация, която
да им гарантира едно при-
ятно и полезно преживя-
ване на територията на
Пловдив. От друга стра-
на, вече има одобрен и
съгласуван проект за
Източната порта, по който
се работи. И след като
дейностите бъдат
завършени и районът
бъде възстановен, той ще
бъде още една привлека-
телна атракция и притега-
телно място за туристи-
те“, заяви при откриване-
то заместник-кметът по
култура и туризъм
Александър Държиков. 

„ С т р а т е г и ч е с к и
избрахме това място,
защото то е подстъпът
откъм Източната порта,
по който успяваме да
посрещнем, да „уловим“
голям поток от туристи,
които навлизат в Стария
град“, каза Йордан Илиев,
директор на ОИ
„Старинен Пловдив“ По
думите му ще има
възможност от новия
ТИЦ туристите да бъдат
насочвани и към други
забележителност като
Малката Базилика. След
като завършат разкопките
на Източната порта, се
очаква да бъде изграден
голям туристически
информационен център.

„Бюджетът на
Пловдив е съоб-
разен с нашите

възможности. И е по-
малък от мечтите ни“,
коментира кметът  Иван
Тотев  след гласуването
на Бюджет 2019 в
Общинския съвет.  341
959 020 лева е бюджетна
рамка на Община
Пловдив за тази година.
Приетите средства гаран-
тират доброто функцио-
ниране на града.Това е
бюджет, който не натовар-
ва общината с дълг, каза
още инж. Тотев.

179 млн. лв. са плани-
рани от местни приходи.
За образованието са отде-
лени 130 млн. лева, за
чистота - 36 млн. лв. За
фондация „Пловдив
2019“ са предвидени
близо 8 млн. лв., а за кул-
турния календар 1,75 млн.
лв. Над 56 милиона лева е
капиталовата програма на
общината.

За реконструкцията на
площад „Централен“ са
заложени 11 651 000
лева.10,5 млн. лв. е стой-
ността на бул. „Северен“.
По един милион са отде-
лени за старта на подлез
„Модър – Царевец“ и за
строеж на нов олимпий-
ски плувен басейн до

сегашния общински
„Младост“.

За началото на ремон-
та на стадион „Пловдив“
са предвидени 350 000
лева, а за нова детска гра-
дина на бул. „Александър
Стамболийски“ в
„Южен“ - 200 000 лева.

Планирани са средства
и за разширението на бул.
„Васил Априлов“.

В бюджета са предви-
дени средства за строежа
на спортната зала на

Езикова гимназия „Иван
Вазов“ – 500 000 лева, 184
000 лева  - за финалния
комплекс и стартово
устройство на Гребния
канал, 35 000 лева - за
електронна система за
записване на сватбени
ритуали и други.

Бюджетът е направен
така, че да функционира
нормално градът и да се
изпълняват всички основ-
ни дейности – образова-
ние, здравеопазване,

осветлението по улиците,
заплатите на служители-
те. Бюджетът е изключи-
телно социален. В същото
време в него са заложени
множество инфраструк-
турни проекти, коментира
кметът на Пловдив Иван
Тотев. Сред приоритетите
през тази бюджетна годи-
на са новият бул.
„Северен“,  парк
„Бунарджика“, Голямата
базилика, площад
„Централен“, галерията

на ул. „Гладстон“ и др.
„През всичките годи-

ни, през които сме плани-
рали бюджети, те са
изпълнявани на 100%,
дори ги преизпълнявахме.
Според данните на
Министерството на
финансите през миналата
година Пловдив е бил или
на първо място ( в първо-
то тримесечие) или е бил
в първата тройка по
финансови показатели“,
подчерта в изказването си

пред съветниците кметът
Иван Тотев.

През тази година ще
стартират проекти, които
ще се изпълняват през
няколко бюджетни годи-
ни – като новия мост над
река Марица, който ще
струва около 20 милиона
лева или пътната връзка
между районите „Южен“
и „Тракия“ на приблизи-
телна стойност 50 милио-
на и за която вече има вне-
сен проект.

През 2019-та година
ще започне и строител-
ството на многоетажни
паркинги в града.
Предвиждат се такива в
„Западен“, „Тракия“ и
„Централен“. Вече има
постъпил проект за
реконструкция на подлеза
на Чифте баня.

По време на заседа-
нието на Общинския
съвет стана ясно, че има
проект за Южния обходен
колектор, който е сред
приоритетите на МРРБ и
струва близо 90 милиона
лева. 

„С реализацията на
различни важни проекти
през последните години
преобразихме града“,
обобщи кметът на
Пловдив инж. Иван
Тотев.
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Близо 342 милиона лева е бюджетът
на Пловдив за 2019 година

Още един информационен център
– до Източната порта

Информационна кам-
пания с граждани проведе
екипът на проект
„Европейски градове като
зелена градска врата към
лидерството за устойчива
енергия” - EU GUGLE.
Проектът е финансиран по
Седма рамкова програма
на ЕС, а Пловдив заедно с
Гьотеборг и Газиантеп
участва като асоцииран
град и провежда дейности,
свързани с политиката за
обновяване на жилищни
сгради.

По време на информа-
ционната кампания на
пловдивската Главна
гражданите задаваха кон-
кретни въпроси и с инте-
рес научиха, че по-високо-
то ниво на енергийната
ефективност на санирани-
те жилищни сгради нама-
лява разходите за енергия
между 30 и 40%, подобря-
ва експлоатационните
характеристики и се удъ-
лжава жизненият цикъл на

сградите, допринася за по-
чиста околна среда заради
намаляването на отделя-
ните в атмосферата парни-
кови газове  и други важни
факти.

В Пловдив има около
250 сгради общинска
собственост – училища,
детски градини, детски
ясли, административни
сгради, сгради в областта
на здравеопазването, кул-
турата, социалните дейно-
сти и др., с обща разгъната
застроена площ от около
525 000 квадратни метра.
От тях сгради с РЗП над
208 000 кв.м. са обновени
по различни програми –
Международен фонд
„Козлодуй“, Национален
доверителен екофонд,
проект „Красива Бълга-
рия“, финансов механизъм
на Европейското икономи-
ческо пространство 2009 –
2014, ОП „Регионално
развитие“, Фонд „Енер-
гийна ефективност“ и

собствени средства на
Община Пловдив.      

Проектът EU GUGLE
започва през 2013/2014 с
проучвания от страна на 6-
те главни партньори -
Виена, Аахен, Милано,
Сестао, Тампере и
Братислава, след което при
тях са започнали инфра-
структурни мерки в опре-
делени квартали и групи
сгради за саниране, поста-
вяне на соларни бойлери и
т.н. за подобряване на
енергийна ефективност.

Заедно с асоциираните
Пловдив, Гьотеборг и
Газиантеп, общо девет
европейски града обеди-
няват усилията си, изпол-
звайки информация,
събрана чрез задълбочени
проучвания на интели-
гентното обновяване на
сгради, за да приложат
иновативни решения,
адаптирани към специ-
фичните местни нужди. 

Пловдив като зелена градска врата
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15 педагози получиха
свидетелства за успеш-
но преминато обучение
по метода на Мария
Монтесори. Дипломите
на завършилите учите-
ли, които ще могат да
въвеждат методиката в
детските градини и учи-
лищата, бяха връчени на
церемония в ДГ
„Буратино“ от замест-
ник-кмета Стефан
Стоянов и кмета на
район „Централен“
Георги Стаменов. Те
поздравиха педагозите
за усилията и амбицията
им за подобряване каче-
ството на образование-
то. Заедно с учителите
от Пловдив петия курс
завършиха и преподава-

тели от  Добрич.
Над 100 педагози

вече са преминали
обучението, като в
момента се провеждат
паралелно шести и
седми курс.

Програмата на
Община Пловдив е най-
голямата за публична
реформа в образование-
то в България, припомни
Стефан Стоянов. Към
момента над 700 деца се
обучават по метода на
Монтесори в седем дет-
ски градини – ДГ
„Мир“, ДГ
„ М и р о с л а в а “ ,

ДГ„Майчина грижа“,
ДГ „Буратино“, ДГ
„Велимира“, ДГ
„Марица“ и ДГ
„Малина“, а СУ „Свети
Свети Кирил и
Методий“ е първото
общинско училище в
България, което прилага
иновативното обучение
на първокласници. 

Обученията на педа-
гозите са част от дейно-
стите, заложени в обра-
зователната програма
2017-2019 г. на Община
Пловдив и се водят  по
съвместна програма на
общината и Нов българ-
ски университет в създа-
дения за целите локален
център.

42 фестивала и кул-
турни събития ще бъдат
подкрепени със средства
от Община Пловдив през
2019 г. Най-голямата
отделена сума е 45 000
лв. за две традиционни
за града прояви -
Международен фестивал
"Дни на музиката в
Балабановата къща" и
Международен фестивал
за театър и съвременен
танц „Черната кутия“.
Със същите средства ще
бъде подпомогната меж-
дународната копродук-
ция в областта на
изпълнителските изку-
ства „Страх” на фонда-
ция ЕДНО. 

Седемнадесето изда-
ние литературния фести-
вал „Пловдив чете“ 2019
получава субсидия от 40

000 лв. 
„Класик Open Air –

Пулсът на Пловдив в ¾“
на Пловдивската опера
ще бъде подкрепен с 30
000 лв. Със същата сума
е подкрепена културната
програма през лятото и
есента на „Капана фест”,
както и на
Международния детски
балетен фестивал „С
любов за танца“. 

Общината ще подпо-
могне също и работата
на Модерна академия на
изкуствата „Синдикат”,
която дава знания в
областта на музиката,
литературата, филосо-
фията, киното и визуал-
ните изкуства на учени-
ци между 8 и 12 клас.

Подкрепа за проекта
си „Пловдив – СтоЛица

на песента” получава
„Арт Войс Център” на
вокалния педагог Румяна
Иванова. Журито е оце-
нило и фестивала „Lost
Age“ на фондация
"Българско историческо
наследство", която мина-
лата година реализира
средновековен фестивал
под тепетата. 

Сред проектите, зало-
жени в календара за 2019
г., са "Споделени нишки
- поглед към миналото -

мост към бъдещето" на
Регионалната занаятчий-
ска камара, International
Dance Festival - Plovdiv
2019, "Включи квартала -
театър в парка" на
„МаскАрт” ЕООД,
„Народен събор
П л о в д и в ” ,
Международен фестивал
на камерната музика,
Фестивал за съвременно
изкуство “Процес -
Пространство” , VI
Международен фотоса-

лон Пловдив 2019, про-
ектът „Текстил и град.
Градска лаборатория за
експерименти с тексти-
ла. 

По Културния кален-
дар на Пловдив ще бъдат
подкрепени също списа-
ние „Страница”,
Международен ден на
майчиния език, Камерна
сцена, Късо кино на
открито, Международен
фестивал на поезията
„Орфей”, Пловдивски

литературен многоези-
чен сайт plovdivlit.com“,
Детски кинофестивал
2019, Комитет
„Родолюбие“,“Дни на
Тракийската култура
2019“,Панорама на дет-
ското творчество 2019 –
„И ний сме дали нещо на
света”, Телевизионен
фестивал „Непознатият
ПЛОВДИВ“ – втори
сезон, Фасада Видео
Фестивал“, Панаир на
кулинарното изкуство
Етно кухня на колела ,
S`COOL ROCK FEST,
„Алафранга –
Пловдивската мандала“,
„В ритъма на танца“,
Изложба живопис
"100х100", „Пловдивски
куклено-виртуални исто-
рически приключения“ и
други. 

42 фестивала и събития в Културния календар на Пловдив

З
амeстник-кметът на
Община Пловдив
Стефан Стоянов

проведе среща с пред-
ставители на Гугъл по
повод въвеждането на
облачни технологии в
образованието. Всички
училища в Пловдив
активираха облачни
услуги през 2018 годи-
на, като по-голямата
част ползват технологии
на Гугъл. Близо 500 учи-
тели са преминали кур-
сове, а над 100 от тях
вече са сертифицирани
учители на интернет
гиганта.

По време на срещата
бяха обсъдени възмож-
ности за нови техноло-
гични решения за клас-
ната стая и различни
програми за подкрепа
на училищата. Големият
интерес от страна на
американската компа-
ния е предизвикан от
лидерското място, което
България зае при серти-
фицирането на Гугъл-
учители през последно-
то тримесечие. Над 200
преподаватели успешно
преминаха изпитите,
като половината от тях
са в Пловдив.  Пловдив
е един от малкото градо-
ве, който успя да започ-
не процеса по дигитали-
зация на сто процента.

Срещата се проведе в
Лондон по време на
най-голямото изложе-
ние за нови технологии
в образованието
(BETT).  На изложение-
то присъства и голяма
група от България. Над
50 учители и директори
от София, Пловдив и
Варна участваха в све-

товното изложение.
По думите на замест-

ник-кмета Стефан
Стоянов, през 2019
година Пловдив цели да
създаде добри практики
в няколко водещи учи-
лища, които да са при-
мер за глобалната про-
грама на G suite за обра-
зование.

И през тази година
Община Пловдив про-
дължава изпълнението
на образователната си

стратегия и въвеждане-
то на умни технологии в
училищата. Предстои
отварянето на програ-
мите за техническа
помощ на учебния про-
цес и стартирането на
нова серия от обучения
по използването на
облачни технологии,
като в момента се под-
готвят актуални крите-
рии, съобразени с нови-
те технологични тен-
денции.

Пловдив на форум за нови 
технологии в образованието

Дипломираха 15 нови Монтесори педагози
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Основен приоритет
за района през тази
година е изграждането

на първия в Пловдив
многоетажен паркинг
на стойност 3,5 милиона

лева. Районният кмет
Димитър Колев очаква
скоро да започне него-
вото строителство.Част
от процедурите бяха
приключени в края на
миналага година и
вече има избран
изпълнител.

Приоритет е и нова-
та пътна връзка между
„Прослав“ и
Коматевско шосе.
Работи се и по големия
зелен проект „Еко
парк Марица“, където
ще бъдат засадени 14
000 дървета. 2 милио-
на лева са предвидени
за ремонт на улици и
изграждане на нови
паркове, облагородява-
не на  междублокови
пространстра и  пре-
асфалтиране на улици.
На мястото на старата
детска градина „Мир“
се предвижда нов парк с
алеи и фитнес.

И през 2019 година
ще продължи асфалти-
рането на улици в мик-
рорайоните, изгражда-
нето и оформянето на
паркоместа. Заложени

са средства  и за про-
екти в парк „Лаута“. В
края на миналата годи-
на бе изграден и един
от най-красивите пар-
кове с детска площадка

и зона за отдих в
района. Бяха изградени
и 300 паркоместа

Тази година усилия-
та ще бъдат насочени
към обновяване на
инфраструктурата в
зони А7 и А8. Ще се
работи и по инфра-
структурата в „Лаута“.
Там е предвидена пло-
щадка за въжен тролей,
информира районният
кмет Костадин
Димитров. 

Администрацията
има и иден проект за
многоетажен паркинг.
Части от бул.
„Съединение“ ще се
преасфалтира, както и
улицата до търговски
център „Форум“ къде-
то  ще бъдат поставени
пейки, кашпи и т-
образни плочки.

Продължава рекон-
струкцията на парк
„ Б у н а р д ж и к а “ .
Районният кмет Георги
Стаменов припомни, че
в момента се възстано-

вява цялата подземна
инфраструктура. После
идва ред на трайните
настилки и ново освет-
ление.

Районата админист-

рация в проектобюдже-
та си е заложила още
проекти. През минала-
та година около един
милион лева са инвести-
рани в инфраструктура,
паркинги, детски пло-
щадки. Капиталовата
програма за 2019-та
продължава с благо-
устрояване на между-
блокови пространста,
места за паркиране,
зелени площи, изграж-
дане на нови спортни и
детски площадки.

На Сахат тепе ще се
подсили осветлението,
ще се монтира видеона-
блюдение и ще се
ремонтират компроме-
тирани участъци от
настилката.

От 1300 гаража за
премахване са останали
само три. Тази тема ще
бъде затворена още в
началото на годината.

Изграждането на
нова детска градина на
мястото на ДГ „Захарно
петле” е сред най-важ-

ните проекти в
„Северен“през тази
година според районния
кмет Ральо Ралев. 

Предвижда се
цялостна реконструк-
ция на бул. "Дунав" - в
частта от колелото на
парк „Рибница” до
булевард „Северен”.
Проектът включва
цялостна подмяна на
водопровода, изграж-
дане на нови тротоари
и осветление, пре-
асфалтиране, изграж-
дане на стотици пар-
коместа и велоалея.
Важни за района са и
реконструкциите на
Рогошко шосе и ул.
"Полет".

Предстои изграж-
дане на три нови дет-
ски площадки, на
нови паркинги, рено-
виране на съществува-
щите и др.

Приоритет през 2019
година ще са детските
площадки, облагородя-

ването на междублоко-
вото пространство,
вътрешните улици

,осветлението, изграж-
дане на паркинги на
местата на премахнати-
те гаражи и довършва-
нето на новата сграда на
детска ясла
„Веселушка“, информи-
ра кметът на район
„Източен“ Николай
Чунчуков.

Един милион лева са
предвидени  за квартал-
ни улици, за детски пло-
щадки  - 50 000 лева, за
улично осветление - 50
000 лева, за строител-
ството за детската  ясла
- 470 000 лева, за подле-
зи на Цариградско шосе
и др. 

От 2800 гаражни
клетки в района са ста-
нали 800. Работата по
премахването им про-
дължава и през 2019-та
година.

Кметът на района
Борислав Инчев опреде-
ли приоритетите в рабо-
тата на администрация-
та през тази година, а
именно:  нови детските
площадки с модерни и
сигурни съоръжения,
инвестиции в спортна
инфраструктура, за да
може младите и активни
хора да имат зони за
свободно ползване без
такси. Готови са и про-
екти за изграждане на
ново улично осветление
на пет улици.

От 2600 гаражни
клетки 1800 са премах-
нати и затова админист-
рацията насочва усилия
и към строителство на
нови паркинги.

И през 2019 година
администрациите на
шестте района на Плов-
див продължават амрби-
циозните си програми за
превръщането им в по-
добри места за живеене,
като акцентират на меж-
дублоковите простран-
ства, пътна инфраструк-
тура, местата за паркира-
не, детските и спортни
площадки, зелените зони.

В районите – нови улици и паркове, 
детски  градини и паркинги

РАЙОН „ЗАПАДЕН“

РАЙОН „ИЗТОЧЕН“

РАЙОН „ЦЕНТРАЛЕН“

РАЙОН „ТРАКИЯ“

РАЙОН „СЕВЕРЕН“РАЙОН „ЮЖЕН“
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- Доктор Крумов, раз-
кажете за кариерата си
като тенисист?

- Аз нямам богата тенис
кариера, защото сериозна
контузия стана причина
рано да окача ракетата на
пирона. Но все пак има с
какво да се похваля.
Включван съм в юношес-
кия национален отбор на
България  и съм участвал в
доста международни тур-
нири. Бил съм юношески
републикански първенец
на двойки и смесени двой-
ки, имам златен медал като
студентски шампион. 

- Накъде върви българ-
ският тенис?

- У нас винаги сме
имали отлични състезате-
ли. Печелили сме медали
от европейски шампионати
и турнири от световните
серии. Достатъчно е да
спомена сестрите Малееви,
Цветана Пиронкова, сега
сред най-силните в света е
Григор Димитров.

- А пловдивският
тенис?

- Няма да е пресилено,
ако кажа, че столицата на
българския тенис е
Пловдив. Тесен ще се
окаже дори цял вестник, за
да изброя победите на
пловдивчани у нас и по
света. Но не мога да подми-
на факта, че историческите
корените на тениса са в
Пловдив. Той тръгва да се
развива в началото на 1924
година, а председател на
федерацията е пловдивча-
нинът Стефан Душев.
Първият официален мач в
България се организира на
5 октомври 1924 между
"Тракийски юнак" и  Тенис
клуб "София". В първото
ни участие в турнира за
купа "Дейвис" (неофици-
ално световно отборно
първенство) първа ракета в
тима  е локомотивецът
Рангел Рангелов. Това се
случва през 1964 г., като
падаме от Франция с 0:5.
Първа победа в този тур-
нир записваме през 1967
година, след като надигра-
ваме Поругалия с 5:0.
Длъжен съм да спомена
европейските успехи на
Марина Кондова, братята
Божидар и Матей
Пампулови, които са
първите българи, записали
участие на "Уимбълдън"
през 1973 година. Дора
Рангелова, която сега е
капитан на женския нацио-

нален отбор, има 3-то
място в турнира "Фед къп"
в Япония, заедно със
сестри Малееви. В най-
новата история на тениса в
Пловдив задължително
трябва да споменем

Цветана Пиронкова. Тази
уникална състезателка
стигна полуфинал на
"Уимбълдън" през 2010
година. Не можем да под-
минем и трите й участия на
олимпийски игри. Добро
бъдеще има и пред

Димитър Кузманов. Освен
в "Локомотив" много добре
работят и клубовете "Локо
98" и "Албена".

- Какви са шансовете
скоро на корта да се появи
тенисистка от катего-
рията на Цветана
Пиронкова? 

- Таланти в българския
тенис винаги е имало. Друг
е въпросът докъде може да
стигне тенисистът. За да
пробиеш на световно ниво,
са необходими и много
пари, което е непосилно за
много талантливи състеза-
тели. Лично аз съм опти-
мист, че това ще се случи
скоро.

- Пловдив се очерта
като един от добрите
домакини на междуна-
родни турнири?

- Така е. Вече 15 години
сме домакини на автори-
тетния международен тур-
нир до 18 години. И инте-
ресът към него расте
непрекъснато. Освен това 7
пъти сме домакинствали на
турнира за купа "Дейвис".
Бързам да кажа, че, ако не е
Община Пловдив, много от
проявите, които организи-
раме, няма как да се случат.
Затова са горещите ми бла-
годарности към кмета
Иван Тотев и екипа му.
Трябва да заявя, че плов-
дивският тенис прави
огромна реклама на нашия
град. Защото тук са играли
светила на световния тенис
като Вознячки, Хантухова,
Иванович, Радванска,
Маркос Багдатис. 

Пловдив е столицата
на българския тенис

Роден е  на 8 февруари
1982 г. в Пловдив.
Започва да тренира тенис
на 8-годишна възраст.
Като юноша бележи
значителни успехи. Играе
полуфинали и финали на
почти всички големи юно-
шески турнири. През 1996
г. Тодор Енев е избран за
тенисист №3 на Европа
при юношите до 14 годи-
ни (след Пол-Анри
Матиьо и Томи Робредо).
Финалист е на юношес-
кия "Уимбълдън" през

1999 г. на двойки с парт-
ньор Ярко Ниеминен, като
на финала двамата губят
от поставените под №1
Гилермо Кория и Давид
Налбандиян с резултат
5:7, 4:6. През 2000 г.
достига до №2 в световна-
та ранглиста за юноши
след американеца Анди
Родик. През същата годи-
на печели юношеското
издание на „Откритото
първенство на Италия“ и
„Ориндж Боул“ в САЩ
(неофициално световно
първенство за юноши),
побеждавайки на финала
Бруно Соареш. Финалист
на двойки от турнира
„Банана Боул“ в Бразилия.
Заедно с Григор
Димитров печелят фючъ-
рса през 2009 година в
Холивуд. В момента е
капитан на националния
отбор за купа "Дейвис".

Тошко Енев е сред най-колоритните тенисисти в света

Няма да крия, че мечта-
та ми беше да стана спор-
тен лекар. Но в живота не
винаги желанията стават
действителност. Въпреки
това, съм изключително
щастлив с професията си.
Още повече, че тя про-
дължава да има сериозна
връзка със спорта.  През
годините съм дал живот на
десетки спортни бебета.
Радвал съм се на щастието
на световната шампионка

в дългия скок Ива
Пранджева, на страхотна-
та състезателка в каяка
Бонка Пинджева. Гледал
съм как прегръщат новоро-
дените си слънца Костадин
Костадинов, Марин
Бакалов, Тошко Зайцев,
Атанас Маринов... Като
никога не съм ги делил на
ботевисти, локомотивци,
спартаклии или маричани.
Защото бебчетата нямат
клубна принадлежност. 

Пиронкова 
на полуфинала

в Уимбълдън

Димитър Кузманов е
втората ракета на

България след Григор
Димитров

Д-р Георги Крумов е сред популярните
имена в българския тенис. 59-годишният лекар
вече 15 години е председател  на пловдивския
"Локомотив", а от 2004 година е вицепрезидент
на Българската федерация по тенис. От 2008
до 2017 година  е член на комисията в
Международната федерация, която се грижи за
развитието  на тениса. Сега е в комисията на
Международната федерация, която организира
състезанията на ветераните. От 2005 година
е редовен делегат на родната федерация на
годишните генерални асамблеи на световния
тенис. През 2014 година получава награда за
развитието на тениса в Европа.

Колодрума е прекрасна
зала за тенис

С хората, които обичат тениса, много пъти сме гово-
рили за възможността да организираме международен
турнир в зала. И се връщаме във времето, когато в
Пловдив се провежда първият в България турнир под
покрив. Това се случва през далечната 1960 година. На
28 февруари в тогавашната съветска палата на
Международния панаир се организира среща по тенис,
която предизвиква огромен интерес. 

Сега новата зала "Колодрума" предлага страхотни
възможности да се играе тенис на високо международ-
но ниво. Критикарите на великолепното спортно
съоръжение нямат никаква представа какво бижу
имаме под тепетата. Говорил съм с хора, които са гото-
ви да помогнат да организираме на първо време турнир
с награден фонд от 100 000 долара. 

Убеден съм, че както винаги Община Пловдив ще
ни съдейства. Има обаче едно условие. Трябва да има и
зала за тренировки и загряване. А доколкото знам
строителството на такава зала вече се коментира. Което
означава, че нещата вървят в положителна посока. 

Д-р Георги Крумов: На тегленето на жребия за
купа „Дейвис“ в общината

В Пловдив 
е играла  и
стигналата 
до върха в

женския тенис
Каролина
Вознячки

Дал съм живот на десетки спортни бебета

Д-р Крумов се 
радвал на майчинското

щастие на Ива Пранджева

През 2000 г. Тошко
Енев достига до №2 

в световната ранглиста 
за юноши 
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Бляскаво шоу 
в Пловдив!

Откриващият уикенд на „Пловдив 2019“ прикова
внимането на медиите от цял свят – Европа, САЩ,
Китай, Индия, Русия. Сред най-известните медии са
Фигаро, The New York Times,  „Euro News“, La
Repubblica, „Daily Telegraph“, “Deutsche Welle”, RAI
TV, The EconomicTimes,  немските национални теле-
визии. ZDF и ARD, също „France-Presse“, „Reuters“,
„ТАСС“, китайската агенция „Xinhua“ , Associated
Press.

Над 120 международни публикации показват
откриването в Пловдив като начало на културната
програма за 2019 година с много снимки, видеа и
журналистически коментари. Ето и цитати на по-
популярните от тях:

„Бляскаво шоу с участието на над 1500 изпълни-
тели бележи началото на програмата на българския
град Пловдив като Европейска столица на културата
за 2019 г. в събота вечер“ (Xinhua)

„Южният град Пловдив стартира годината си
като Европейска столица на културата със светлинно
и музикално шоу на 30-метрова кула в центъра на
града и фойерверки, които привлякоха публика
късно в събота, въпреки хладното време.“ (Reuters)

„Пловдив 2019: Исторически момент в историче-
ски град“ (Deutsche Welle).

„Град, готов за светлината на прожекторите. Като
европейска културна столица на 2019 г. този евро-
пейски скъпоценен камък е готов да блесне пред
света“.(The New York Times).

Чуждите медии присъстваха и на откриването на
изложбата „ДИМ. Истории за тютюна“, изложбата
„Изкуството на свободата – от Берлинската стена до
уличното изкуство“, огненото шоу изпълнено на
Пеещите фонтани и  събитията от изминалия
уикенд.

Един от основните аспекти на програмата
Eвропейска столица на културата е възможността
страната и градът-домакин да се рекламират в пози-
тивен план, да привлекат внимание със стойностно
културно съдържание. През 2019  се очакват около
млн. туристи да дойдат в Пловдив, като вече падна и
първият рекорд – над 10 хиляди български и чужде-
странни туристи посетиха града през откриващия
уикенд.

Светът:


