
Граждани и фирми осно-
ваха фондация „Приятели на
базиликата“, за да се грижат
за археологическото бижу на
Пловдив - Епископската
базилика. 

Мисията на приятелите е
освен великолепен музей, тя
да се превърне в оживен кул-
турно – образователен
център и привлектално
място за пловдивчани и
гостите на града. 

Фондацията набира
средства от бизнес общност-
та и гражданите чрез кампа-
нията „Подари си птица“. 

В Епископската базилика
бяха открити два слоя мозай-
ки с обща площ от около
2000 кв.м. Горният слой
съдържа изображения на над
100 различни птици, сред
които бизнесът и граждани-
те избират, осиновяват и се
грижат за тях, като даряват
5000 лева годишно. 

С набраните средства от
кампанията, „Приятели на
базиликата“ ще подпомага

културни събития, представ-
ления, детски образователни
програми, изложби, конфе-
ренции.

Сред учредителите на
неправителствената органи-
зация са фондация „Америка
за България“, която отпусна
средствата за разкриването
на Базиликата, Тракия ико-
номическа зона, както и
водещи компании в града.
Епископската базилика
трябва да отвори врати в
края на септември. 

Още за Голямата 
базилика на стр. 4

Брегът на Марица –
новата сцена на  Операта

Пълно
преобразяване 
по бул. „Мария
Луиза“, нов парк

Детмаг се 
превръща в 
галерия бижу
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Гордея се с
моя любим
Пловдив!

Здравейте!
Дойде и този момент –

още едно ново място за култура ще има
Пловдив и това е галерията, в която
трябва да се превърнат помещенията
на бившия "Детмаг Снежанка". Отне
ни време, по-бавно се случи, но сега се
радваме. И скоро ще имаме нови 1000
кв. м за култура.

Градът се преобразява всеки ден. В ход е рекон-
струкцията на площад „Централен“, на подлеза на
улица „Гладстон“, Голямата базилика издига ръст.
Неузнаваем е южният бряг на река Марица в
участъка от Водната палата до кръстовището на
бул. "Марица юг" и бул. "Източен". Зоната е  пре-
образена по Оперативна програма  „Региони в рас-
теж. В ход е и пълно преобразяване  по булевард
„Княгиня Мария-Луиза“, срещу църквата „Света
Петка“ ще има нов парк.

Пловдив живее и диша като Европейска столица
на културата и до края на годината ще видим гото-
ви важни инфраструктурни проекти.

Инж. Иван Тотев
Кмет на Пловдив

Тина Димитрова:

2

Пловдив в
Топ 10 за 
най-успешно
място в света

3

5

Голямата Базилика като духовно средище

Д
ворът на Техническия
университет и брегът
на река Марица са сред

новите пространства на
Opera Open в годината, в
която Пловдив е Европейска
столица на културата, разкри
директорът на Операта в
града под тепетата Нина
Найденова. 

"Разширяваме се като
пространство. Античният
театър е основният ни фокус,
но от миналата година разра-
ботваме двора на
Техническия университет -
едно изключително про-
странство с много дух в него,
което може да побере между
300 и 500 души. Искаме да
интегрираме и най-малката
публика в Пловдив и затова
приобщаваме брега на рака
Марица, където ще акостира
кораб-сцена за представле-
нията за най-малките", загат-
на за тазгодишната изненада
Найденова. 

Оперният туризъм в
Пловдив вече е факт, над 35
% от публиката на фестивала
са чужденци, отчете още
директорът. Като цяло посе-

щаемостта е огромна, над 20
000 на месец гледат пред-
ставленията на сцената на
Античния театър. По думите
й амбициите за 2019 година
са тази показатели да скочат
още, макар средната цена на
билет за постановка да е от
25 лева. "За наша радост

имаме публика, която може
да си позволи 50 - 80 лева
билети", коментира тя.

Opera Open е чат от про-
грамата на Пловдив -
Европейска столица на кул-
турата. Откриването на
фестивала е на 8 юни с гала-
разходка из класическите

музикални стилове и епохи,
съпроводена с уникално
светлинно шоу и 3D мапинг.
За първи път ще продължи и
през месец август заради
огромния интерес на туропе-
ратори за групови посеще-
ния.
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1000
квадра-
та чисто
н о в о

място за култура ще има
Пловдив и това е галерия-
та, в която трябва да се
превърнат помещенията
на бившия "Детмаг
Снежанка".

Още през март мина-
лата година ръководите-
лят на проекта арх. Петко
Костадинов представи
визията за обекта.
Последва обжалване, което
забави реализацията.
Процесът се отпуши след
решение на ВАС и кметът

Иван Тотев даде символич-
на първа копка на обекта
заедно с кмета на
„Централен“ Георги
Стаменов. 

Входът на галерията ще
се запази където е и в
момента. Арх. Костадинов
анонсира, че на партерния

етаж ще бъде премахната
една от стените, за да се
отвори цялото простран-
ство. Ще се обособи малка
зона за подготовка на кар-
тини, рецепция, ще се
изгради ново стълбище за
обходно разглеждане на
галерията. Ще има асансь-

ор, водещ към втория
етаж, той ще е за до 18
души и ще може да транс-
портира големи картини.
Основното пространство
на втория етаж се запазва,
макар че то е проектирано
с възможност за разделяне
голямата зала на две по-

малки. Идеята е галерията
да работи на различни
режими,включително и
виртуални, затова една от
стените ще е своеобразен
бял екран, а на няколко
места на тавана ще бъдат
разположени стационарни
проектори.

Замисълът е да се
използват максимално
двете нива, които ще са
обединени в едно про-
странство. Големи експо-
зиции ще бъдат излагани и
на двата етажа, които
могат да се разделят на
три салона при представя-
нето на по-малки изложби.
Ще има и мултимедия с
три екрана за представяне
на изложби и презента-
ции. 

Галерията ще разпола-
га и с камерна зала, която
ще е многофункционална
и може да се ползва за вся-
какъв вид събития.

Кметът Иван Тотев
оповести, че ще бъде
направено допитване до
пловдивчани за име на
бъдещата галерия.

ПРОЕКТИ 2фeвруари 2019 г.

Детмаг се превръща в галерия бижу

С нови 1420 храста и
над 50 широколистни и
иглолистни дървета се
обогатява растителността
по бул. "Княгиня Мария
Луиза“, съобщи дирек-
торът на ОП "Градини и
паркове“ Стоян Алексиев.
Озеленяването е част от
проекта за благоустрой-
ството на централната
градска зона по оператив-
на програма "Региони в
растеж“.     

Работници на общин-
ското предприятие зарав-
ниха терените в участъка
от църквата "Света
Петка“ до бул. "Източен“,
обогатиха почвата с
хумус, а по проекта е
изградена и поливна
система. Само върху 50
квадратни метра днес

бяха засадени 250 храста
от вида лигуструм и 30
броя форзиция, както и
едно дръвче червен дъб.
Сред предвидените за
засаждане видове са също
явори, липи, туи, лей-
ландси и сребристи кипа-
риси, хвойни и др.
Навсякъде се сее райграс.
Като част от проекта е
облагородена и градинка-
та от северната страна на
"Княгиня Мария Луиза“
до кръстовището с бул.
"Източен“, където в лехи-
те общинска собственост
вече също е засадена нова
растителност.

От началото на месеца
екипи на ОП „Градини и
паркове“ засадиха над 700
нови рози в разделител-
ните ивици на бул.

„България“ и „Карловско
шосе“. Интересни сорто-
ве рози приятно ще изне-
надат пловдивчани и
гостите на града по бул.
„Цар Борис III
О б е д и н и т е л “ .
Насажденията оттам бяха
извадени и преместени в
разсадника  заради строи-
телно-ремонтните дейно-
сти във връзка с рекон-
струкцията на подлеза на
ул. „Гладстон“.
Предвижда се те да бъдат
засадени в други градски
пространства, а раздели-
телната ивица от южната
страна на Тунела да се
разкраси с нови, невижда-
ни досега на публични
места в Пловдив рози,
информират от общин-
ското предприятие.

Представители на
Комитета за наблюдение
по ОП „Региони в рас-
теж“ към Европейската
комисия се срещнаха с
кмета Иван Тотев и
инспектираха обекти,
които се реализират по
оперативната програма.

„В Пловдив се вижда
огромна промяна. Градът
се превръща в все по-
добро място за живот и
това е целта, която иска-
ме да постигнем“, обясни
кметът Иван Тотев. Той
заяви, че до момента са
реализирани много про-
екти с европейско финан-
сиране.

„Регионът е най-
бързоразвиващият се в

България, а Тракия ико-
номическа зона е най-
голямата в Източна
Европа, като привлича
все повече и големи инве-
ститори. По-големият
брой хора означава и по-
голямо предизвикател-
ство пред Община
Пловдив, за да отговори
на нуждите на тези хора“,
разясни още кметът.
Според Иван Тотев голя-
мата промяна е свързана
и с факта, че Пловдив е
Европейска столица на
културата, за което се
изискват големи публич-
ни инвестиции.

Представителите на
наблюдаващия орган
заявиха, че са дошли на

място, за да видят реали-
зацията в Пловдив на
проектите по
Оперативната програма
„Региони в растеж“ и
дадоха висока оценка.
Според тях Пловдив е
уникален и много дина-
мичен град. Коментиран
бе и публикуваният
доклад от ЕК за предиз-
викателствата, които
трябва да отговарят раз-
личните държави по
отношение на социално-
то развитие и които да
спомогнат за постигането
на основната цел –
„Европа по-близо до
хората“.

Пловдив има капаци-
тетът да бъде двигател и
да играе важна роля в
реализирането на инве-
стиционните фондове.
Обсъжда се в следващия
програмен период  2021-
2027 ЕК да се фокусира
върху инвестирането в
градове, които да са като
мотор за развитие на
цели региони. Пловдив е
точно такъв град, защото
има капацитета да ги
направи, обясни Аурелио
Сесилио от ЕК.

Още за 
преобразяването 

на бул. „Марица-юг“ –
на стр. 4

Централен булевард по-зелен
с  нови храсти и дървета

Висока оценка от ЕК за Пловдив
по ОП „Региони в растеж“

Община и архитекти
доуточняват заданието за
проектиране на кино
"Космос" и площада пред
него. Очаква се скоро да
бъде стартирана обще-
ствената поръчка за про-
ектиране, като има осигу-
рено финансиране.

Поръчката ще обхваща
киното и площадното про-

странство като концепту-
алните желания на
Общината за площада
включват галерийни про-
странства в западна посо-
ка и евентуално ситуиране
на заведение на открито
плюс приобщаване на
тупика до сградата на
киното към самия площад. 

Заповедите за отчуж-

даване на имотите за пло-
щада в момента се обжал-
ват, но не са отменени,
което в най-важното, т.е. в
момента се коментира
цената на отчуждаването.
5 000 000 лева пък е гор-
ната граница на целия
проект - изпълнение на
ремонта на киното и пло-
щада пред него.

5 милиона лева 
преобразяват кино „Космос“



Пловдив отново е в
челната десетка на
„ Ф а й н е н ш ъ л

таймс“ в класацията за
най-прогресивно разви-
ващите се места по света.
Градът под тепетата е
класиран сред победите-
лите, като кметът Иван
Тотев е поканен да уча-
ства в церемонията по
награждаване на FDI
Location Awards
(Наградите за преки чуж-
дестранни инвестиции).
За трета година Пловдив
и Тракия икономическа
зона са отличени в най-
престижната класация за
инвестиции, като в това
издание две са катего-
риите, в които градът
взима участие –
„Възвръщаемост на
инвестициите“ и „Об-
разование, умения и
обучение“. 

Класацията оценява
добрия микроклимат за
инвестиции, резултат от
устойчивостта в про-
изводството. Вече над
100 международни ком-
пании имат фабрики в
региона, а голяма част от
тях отчитат разширяване
на инвестициите си.
Между 5 и 8 междуна-
родни компании влизат
средно на година в ико-

номиката на Пловдив.
Данните показват
непрекъснато разкриване
на нови работни места и
достигане на 75 000 заети
в производството, 2,5%
безработица в града и 4%

в региона, което пре-
връща Пловдив във
водещ индустриален и
образователен център.
Статистиката отчита и
добър баланс между
българските и чужде-

странните компании,
което означава, че
българското производ-
ство се развива динамич-
но в партньорство с меж-
дународните компании. 

fDi Intelligence е раз-

дел на Financial Times,
специализирана по
въпросите, свързани с
инвестициите и с
насърчаване на инвести-
ционния климат на све-
товно ниво. Класацията

„Европейски градове и
региони на бъдещето
2018/19″ обхваща цяла
Европа, базирайки се на
изключително задълбо-
чен макроикономически
анализ на данните от 490
локации (градове и
региони) в общо 6 катего-
рии.

Градовете подават
своята кандидатура с
детайлно разписани отго-
вори по въпроси и теми,
разработени от fDi
Intelligence. Това направи
и Община Пловдив,
която подаде своята кан-
дидатура през месец юли
2018 г. След това в про-
дължение на няколко
месеца икономистите от
„Файненшъл Таймс“
обработват и анализират
голям масив от макро-
икономически показате-
ли.

ПРИКАЗКА ЗА ПЛОВДИВ 3февруари 2019 г.

Пловдив в Топ 10 за 
най-успешно място в света

„Това, което се случва в
пловдивското образование
днес, е тиха революция
наред с модернизиране на
базата през последните
години, с програмите,
които общината въведе“,
каза кметът на Пловдив
инж. Иван Тотев на цере-
монията по връчването на
удостоверения по програ-
мата “Училище в облака”
на учители и директори от
общинските училища,
преминали обучение през
2018 г. Удостоверения
получиха и успешно сер-
тифицираните до момента
за Google Certified
Educator по стипендията
по официалните програми
на Google за педагогиче-
ски специалисти.

„Вие сте заразителен

пример за още много хора,
които през следващите
години ще променят сре-
дата, качеството и отно-
шението към учебния
процес – едно наистина
световно качество, което
да отговаря на нивото на
нашия град“, заяви още
Иван Тотев.

Заместник-кметът по
образование Стефан
Стоянов благодари от
името на общината, че
Пловдив отново е лидер в
страната и в региона и
показва как се прави про-
мяната.

„В момента разполага-
ме с изключително много
технологии и е важно да
ги използваме. Всички 52

общински активираха
облачните услуги с ваши-
те усилия, с усилията на
всеки един учител.
Гордейте се с постижения-
та, които имате.
Въвеждането на съвре-

менните програми и тех-
нологии е изключително
важно за по-доброто каче-
ство на образованието“,
подчерта Стефан Стоянов.

През 2018 г. в  успешно
обучение преминаха 200

учители от 16 пловдивски
училища. Всички те са
носители на промяната в
класните стаи, на вдъхно-
вението и дават шанс на
ученици да се подготвят за
своето по-добро утре.
Това подчертаха от
Центъра за творческо
обучение, който е един-
ствен в България партньор
на Google за образование-
то: Google Education
Partner по направление
услуги и най-вече G suite –
една от водещите облачни
платформи в света, без-
платна за образователните
организации.

България е сертифици-
рала най-голям брой учи-
тели в Европа по програ-

мите на Google Educator и
оглавява челната позиция-
та в региона EMEA,
включващ Европа,
Близкия Изток и Африка.

От 2016 година
Община Пловдив чрез
програмите за
„Дигитализация на учеб-
ния процес“ и
„Модернизация на учеб-
ния процес“ подпомага
внедряването на облачни-
те технологии в общин-
ските училища като
съдейства за въвеждане на
облачните услуги и под-
крепя обучението на пред-
ставители на училищата
по програмите „Училище
в облака“.

Пловдив с тиха революция в образованието

460 сертификати за
заслуги на доброволците,
които се включиха в
откриването на Пловдив
– Европейска столица на
културата 2019 бяха
връчени от кмета Иван
Тотев и изпълнителния
директор на „Пловдив
2019“ Кирил Велчев.

„Голямо благодаря на
всички, които участваха
и ще продължават да са с
нас през тази специална
за Пловдив година.
Подкрепата, която ока-
звате е най-голямата
оценка. Вие сте неверо-
ятни хора, които работят
безвъзмездно и отделят
от личното си време, за
да направят Пловдив по-
добро място“, подчерта
кметът. Той изрази увере-
ност, че с помощта на
доброволците, 2019-а ще
бъде успешна и запомня-
ща се година за Пловдив.

Кирил Велчев обяви и
старта на кампания за
талисман на доброволци-
те на Пловдив. Идеите за
него се събират от самите
тях в специална кутия и
ще бъдат обявени до края
на февруари.

Благодарствени гра-
моти получиха още 50
читалища от Пловдив и

региона, както и предста-
вители на различни орга-
низации и учебни заведе-
ния в града под тепетата.
Отличени бяха и десетте
координатори на добро-
волците, които се качиха
на сцената за откриваща-
та церемония на 12 януа-
ри.

По време на открива-
щия уикенд доброволци-
те се включиха активно в
различни направления –
дистрибуция на реклам-
ни материали, фото и
видео заснемаме, посре-
щане на гости, преводи и
дейности „зад сцена“ за
спектакъла „Ние сме
всички цветове“.

През цялата година
доброволците ще уча-
стват активно в подготов-
ката на събитията от про-
грамата на „Пловдив
2019“.

Община Пловдив бе
отличена със „Златен
приз“ за принос към кул-
турния туризъм в Европа
по време на 36-ото
Международно туристи-
ческо изложение
Ваканция & СПА експо,
което се проведе в София.

В присъствието на

министъра на туризма
Николина Ангелкова спе-
циализираното списание
„Туризъм и отдих” връчи
за петнадесети път тради-
ционните „Златни призо-
ве” за 2018 г. на лидерите,
допринесли за развитие-
то на туризма в България.

Отличието от името
на Община Пловдив
получи директорът на
Общински институт
„Старинен Пловдив”
Йордан Илиев.

Ощина Пловдив бе
отличена и в категорията
за рекламен клип в
областта на туризма в
рамките изложение
„Ваканция & СПА
ЕКСПО 2019”. Наградата
бе присъдена от компе-
тентно жури за клипа
„Пловдив 2019 – всичко
се случва #заедно”.
Отличието получи дирек-

торът на ОИ „Старинен
Пловдив” Йордан Илиев..

Община Пловдив уча-
ства със собствен щанд
на Ваканция & СПА
ЕКСПО“. Това е най-
големият и престижен
форум в туризма у нас и
един от най-авторитетни-
те на Балканите. Тази
година в него се предста-
вят над 380 туристически
компании от 25 държави
от Европа, Азия, Африка,
Америка, които отново
привлякоха вниманието
на хиляди професиона-
листи и посетители.

Основен момент в
представянето на града
като Европейска столица
на културата  са акценти-
те от програмата на
„Пловдив 2019” и култур-
ния календар за настоя-
щата година.

Доброволците с признание 
за принос към своя град

Още две отличия
за културен туризъм



Неузнаваем е южният
бряг на река Марица в
участъка от Водната пала-
та до кръстовището на
бул. "Марица юг" и бул.
"Източен". Зоната е пре-
образена по проект на
ОП „Региони в растеж". 

Неприветливо до
скоро, мястото вече пред-
лага всички екстри за

отмора и спорт. В самото
начало на дългата кило-
метър отсечка има обосо-
бен паркинг, специално
обозначени места за так-
сита, както и велостоянка.
По цялото продължение
личи новото озеленяване
и залесяване. Зоната за
пешеходци и зоната за
велосипедисти са без

допир и възможност за
конфликт. И още - има
ново осветление; чудесни
пейки с възможност да се
използват и като масички;
"копчета" за сядане по
подобие тези на Главната.
Голяма детска площадка
ще радва и малки, и по-
големи, а в центъра й
гордо се извисява викинг-

ски кораб; обектът е обез-
опасен с цветна ограда,
има и механизъм за
заключване на портичка-
та. В близост до нея е и
площадката за фитнес на
открито, всички уреди
там си имат табелки с ука-
зания за изпълнение на
съответните упражнения. 

Дървена открита

сцена с малко площадче
пред нея допълва карти-
ната. В задната част на
постройката има малко
помещение за подготовка
на участниците, както и
склад за съхранение на
съседната библиотека на
открито. Библиотеката е
вградена в стените на впе-
чатляващ лабиринт от

габиони. 
Монтирани са и три

стени за катерене, в бли-
зост се доработва и про-
странството, което ще се
използва за кучешка пло-
щадка. Допълнително –
парапетите в целия
участък са сменени и под-
силени, а брегът, където
трябва, е укрепен. 

Сбързи темпове
напредва строител-
ството на

Епископската базилика на
Филипопол и площадно
пространство. Вече са
завършени ограждащите
стени и конструкцията на
първия етаж и северния
кораб. Изградени са
външните ВиК и електро
връзки, хидроизолациите
и топлоизолациите по
ограждащите стени, вер-
тикалната планировка. В
момента е в ход  изграж-
дането на публичното
пространство и атрия на
базиликата. Работи се
също и по монтажа на
фасадните елементи. 

Проектирането и
строителството на сграда-
та и експозициите се
финансира от Фондация
„Америка за България“.
Площадът и техническата
инфраструктура се
изграждат и финансират
от Община Пловдив.
Предвижда се сградата да
бъде готова до края на
месец септември тази
година. 

Оригиналните мозай-
ки на обекта са покрити и
защитени, а строителните
дейности са съобразени с
разкритата археология и
особеностите на терена. 

Фасадата ще има
плътна и ажурна част,
като остъкляването на
ажурната част ще включ-
ва матови стъклени пане-
ли с височина до 7 метра
и топлоизолация от про-
зрачна вата, която пропус-
ка светлината. Системата
ще се използва за първи
път за сграда в България.
Покривът на Базиликата
ще бъде изграден като
зелено пространство с
минерални елементи, а
оформлението му ще
напомня за съществувала-
та на това място до 60-те
години на 20 век малка
жилищна група, известна
като католическия квар-
тал. 

Осветлението ще бъде
димируемо, енергоефек-
тивно, с датчици, които
измерват нивото на осве-

теност и регулират силата
на осветителните тела.
Ще се използват светлин-
ни кладенци за естествена
светлина в северния
кораб, който се намира
под публичното про-
странство. Предвидено е

и архитектурно осветле-
ние, свързано с фасадите
на сградата и археологи-
ческите находки.
Разработва се специален
проект за аудио-визуална
комуникация, които да
представи безценните

находки по възможно
най-добрия начин.  

Авторите на проекта
за сградата и площада са
Ателие Дуо-Пловдив и
Zoom studio-София. Арх.
Милена Крачанова разра-
ботва Консервационно-

реставрационния план за
експониране на артефак-
тите. Арх. Лий Сколник и
екипът му от Ню Йорк са
се заели с интерактивните
експозиции. В центъра на
експозицията ще бъдат
двата уникални пласта

мозайки и архитектурни-
те артефакти, намерени
на мястото.
Преживяването по време
на посещението ще
включва също добавена и
виртуална реалност,
интерактивни тъч-екрани
и образователни елемен-
ти, насочен към най-мал-
ките посетители.
Стремежът е Пловдив да
получи обект на световно
ниво, който да стане една
от главните туристически
забележителности.

Проектът за площада е
на етап изпълнение.
Разширява се простран-
ството пред катедралата
„Свети Лудвиг“. В рабо-
тата си се отнасят с ува-
жение и се стремят да
подчертаят стойността на
сградите - недвижимо
културно наследство,
които заобикалят
Епископската базилика.
Изграждат се нови парко-
места, велоалеи, пеше-
ходни и зелени площи.
Публичното простран-
ство и сградата са замис-
лени да функционират
заедно като част от един
културен и експозицио-
нен градски център.
Предвиждат се и зони за
събития на открито, кафе-
не, тераса и сух фонтан,
които ще бъдат част от
площада. Община
Пловдив вече завърши
изграждането на новия
паркинг от източната
страна на базиликата по
дължината на
бул.“Княгиня Мария-
Луиза“. Напредва и рабо-
тата по детската площад-
ка, спонсорирана от ЕВН-
България. 

Миналата година кан-
дидатурата на
Епископската базилика и
римското мозаечно
наследство на Филипопол
беше включена в
Индикативния списък на
ЮНЕСКО за значими
културни обекти. 
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Голямата базилика 
расте всеки ден 

Южният бряг на Марица с пълна промяна



На автобусните спир-
ки в Пловдив екип на ОП
„Организация и контрол
на транспорта“ про-
дължава да монтира нови
сини табели с информа-
ция за минаващите оттам
линии от масовия
вътрешноградски градски
транспорт. След бул. „Цар
Борис III Обединител“
такива табели от днес има
на ул. „Остромила“, ул.
„Коматевско шосе“ и бул.
„Македония“.

От общинското пред-
приятие коментираха, че
по този начин на гражда-
ните се предоставя
допълнителна информа-
ция – извън електронните
табла, които показват
след колко време ще

дойде даден автобус. Не
на всяка спирка има таки-
ва табла или карти на
цялата автобусна мрежа в
града. С благоустро°ява-
нето на пътната инфра-
структура и стремежа за
подобряване на транс-
портната услуга през
последните години броят

на спирките в Пловдив е
увеличен.

Мобилното приложе-
ние на Община Пловдив
за градския транспорт
дава възможност за още
по-подробна и актуална
информация. Ако въведе
номера на спирката, изпи-
сана върху сините табели,
всеки пътник може да
разбере след колко мину-
ти ще пристигне чаканият
от него автобус.
Мобилното приложение
съдържа също карта на
града с всички спирки,
сред които заинтересова-
ният да избере определе-
на от тях и да получи
повече данни за премина-
ващите линии, точните
маршрути и разписания.

Мобилно приложение улеснява
пътниците на градския транспорт
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С усилени темпове
тече реконструкцията на
площад „Централен“.
Обновяването е на цялото
площадно пространство и
в подлеза на улица
„Гладстон“. От десетиле-
тия на тези два възлови за
града обекти не са праве-
ни ремонти. Кметът на
Пловдив Иван Тотев
направи инспекция в при-
съствието на главния
инженер на общината
Йордан Калев.

Зоните около дървета-
та ще бъдат оформени с
цветарници, отводнени са
археологическите разкоп-
ки, подготвя се основата
за водните пространства.

Проектът предвижда
обособено площадно про-
странство със запазване
на археологическите раз-
копки. Връзката към
форум Запад ще се осъ-
ществява с плавни преми-
навания. Предвиждат се и
зелени площи, като един

вид продължение на Цар-
Симеоновата градина.

Най-южната част – в
поредицата от антични
магазини, от страната на
паметника на Гюро
Михайлов, ще се пре-
върне в ниско водно огле-
дало с идеята да даде
повече прохлада в топли-
те дни.

Обмисля се процедура
по ЗОП за проектиране на
Форум Юг и Форум

Изток за експониране на
археологическите откри-
тия.

Продължава и работа-
та ни по мащабното обно-
вяване на подлеза на ул.
„Гладстон“, където се
поставя хидроизлоция и
се извършват необходи-
мите строителни дейно-
сти. Подземното съоръ-
жение не е основно
ремонтирано от построя-
ването му.

Среща за бъдещето на
стадион „Христо Ботев“
се проведе в
Министерството на
финансите с участието на
министъра на финансите
Владислав Горанов,
министъра на регионал-
ното развитие и благо-
устройството Петя
Аврамова, кметът на
Пловдив Иван Тотев и
собственикът на Ботев
Георги Самуилов. В раз-
говорите участва и пред-
ставителят на Фонда за
градско развитие Стоян
Ставрев, който е и

изпълнителен директор
на Българската консул-
тантска организация,
част от Консорциума.

На срещата бяха
обсъдени възможностите
и стъпките за финансира-
не от Фонда на фондове-
те за довършването на
стадион „Христо Ботев“.
Стана ясно, че съществу-
ва възможност  стадион
„Христо Ботев“ да полу-
чи финансиране без
предварителна промяна
на Интегрирания план за
градско възстановяване и
развитие на Пловдив. За

целта е необходимо
Община Пловдив да даде
подкрепително писмо
въз основа на влезлите в
сила планове за градско
развитие, където спортът
е отделен като приоритет
и може да бъде разглеж-
дан като хоризонтална
мярка.Община Пловдив
вече даде това
писмо,което отворя пътя
за преговори между
Футболния клуб и Фонда
на Фондовете.

„Това е огромен
напредък за довършване-
то на стадион „Христо
Ботев“. Благодаря на
министър-председателя
Бойко Борисов за съдей-
ствието при организира-
нето на тази среща, на
министър Горанов, на
министър Аврамова и на
всички ангажирани с
казуса“, коментира
кметът. Иван Тотев.

До момента в изграж-
дането на стадион
„Христо Ботев“ са инве-
стирани 10 милиона лева,
обектът е спрян на Акт
10.

Иван Тотев обсъди и
концесията на стадион
„Тодор Диев“ със собст-
веника на „Спартак“
Динко Миленчев. До
края на февруари ще е
готов финансовият ана-
лиз, след което се преми-
нава към съгласуване с
отделните министерства.

Относно бившия
Работнически стадион се
очаква в най- кратък срок
да бъде подписан дого-
вор за наем.

Миленчев благодари
да кмета Тотев за оказа-
ното съдействие и му
подари фланелка и флаг-
че на футболния клуб.

Помощ за стадионите 
на „Ботев“ и „Спартак“ 

Със символична
първа копка замест-
ник- кметът на

Община Пловдив
Димитър Кацарски и
кметът на район
„Централен“ Георги
Стаменов дадоха старт на
цялостното обновяване
на парка срещу църквата
„Света Петка“ на бул.
„Княгиня Мария Луиза“.
Обектът се изпълнява по
мащабния проект
„Подобряване на градска-
та среда в Община
Пловдив“ по Оперативна
програма „Региони в рас-
теж“ на обща стойност
над 24 милиона 160 хиля-
ди лева.

Ръководителят на про-
екта Соня Славчева уточ-
ни, че пространството за
отдих ще бъде  изцяло
облагородено. Заложени
са нови настилки, освет-
ление, водни атракции,
зони за отдих, детски кът,
алеи, озеленяване.

Предвидена е още
реконструкция и рехаби-
литация на пътна настил-
ка, въвеждане на енергос-
пестяващо улично освет-
ление и на ул. „Патриарх
Евтимий“, ул. „Света
гора“ , ул. „Георги
Раковски“  и ул.
„Съединена България“.

В друг обект по про-

екта  се предвижда благо-
устрояване и озеленява-
не, рехабилитация и
социализация, изгражда-
не на детски площадки и
на спортни площадки в
пространствата между
блокове  146,148 и 150 на
бул. „Марица – Юг“. Там
ще бъдат изградени две
зони за игра за децаот
различни възрастови
групи, фитнес на открито,
ще бъде благоустроена
настилката около блоко-
вете, ще се изградят пар-
кинги, алейна мрежа,
места за отдих.
Предвидено е озеленява-
не и поливна система.

Първа копка бе напра-
вена и на обект Г9 –
Реконструкция и рехаби-
литация на улици и при-
лежащите им тротоари и
въвеждане на енергоспе-
стяващо улично осветле-

ние на следните улици в
Първа градска част –
север: ул. „Асен
Златаров“, ул. „Хеброс“,
ул. „Панайот Пипков“, ул.
„Калофер“, ул.
„Хъшовска“, ул.
„Артилерийска“, ул.
„Никола Сапунов“, ул.
„Весела“, ул.
„Тополница“, ул.
„Ламартин“, ул.
„Лютиче“.

Проект „Подобряване
на градската среда в
община Пловдив“ по
договор за безвъзмездна
финансова помощ №
BG16RFOP001-1.003-
0002-C01 се осъществява
с финансовата подкрепа
на Оперативна програма
Региони в растеж“ 2014-
2020 г., съфинансирана от
Европеис̆кия съюз чрез
Европеис̆кия фонд за
регионално развитие.

Пълно преобразяване по
бул. „Мария Луиза“, нов парк

Инспектираха реконструкцията
на площад „Централен“ 
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Започва изграждане-
то на най-голямата в
града досега детска пло-
щадка с площ от 1260
кв. метра. Тя ще се
намира в парк „Лаута“ в
близост до кръстовище-
то на ул. „Проф. Цветан
Лазаров“ и бул. „Санкт
Петербург“. Зоната ще

има първата за Пловдив
детска въжена линия,
съобщи кметът на
район „Тракия“
Костадин Димитров.
Той благодари на кмета
на Пловдив Иван Тотев
за отпуснатите средства
и подчерта, че подго-
товката на терена вече е

започнала.
Ще има 11 съоръже-

ния за игра, предна-
значени за различни
възрастови групи. Три
от тях ще са комбинира-
ни, ще бъдат монтирани
три вида люлки, а в т.
нар. приключенска зона
ще има въжена пирами-
да  и съоръжение за
катерене тип „тролей“.

На площадката ще
бъде монтирана ударо-
поглъщаща настилка.
Съоръжението ще бъде
с ограда и три входа,
като идеята на адми-
нистрацията е те да
бъдат заключвани през
нощта.

Костадин Димитров
даде старт на ремонтите
в района от строителна-
та програма за 2019
година. Тя включва
работа и обновяване в
няколко микрорайона -
А6, А7 и А8. По бул.
„Съединение“  ще бъде
оформена пешеходна
зона с нови тротоари,
пейки и озеленяване. 

Най-голямата детска
площадка се строи в „Лаута“

Среща с живущите
на ул.”Галилей” №2-10
в кв.”Гагарин” проведе
кметът на район
„Северен” Ральо Ралев.
На събирането се
обсъдиха исканията на
гражданите за пре-
асфалтиране на улицата
им с изграждане на
няколко дъждоприемни
шахти. Последният
ремонт на улицата е е
извършен през 70-те
години на миналия век.
Изказано бе и желание-
то на живущите за
изграждане на паркинг,
както и за ремонт на
съществуващата трото-
арна настилка. Кметът
Ралев обеща, че ще
направи всичко въз-
можно да удовлетвори
техните искания.

Поредният нов пар-
кинг беше открит в
„Северен“.Той е за 82
места и се намира до
блока на ул. "Победа"
62-72. 

Администрацията на
„Западен“ стартира
ремонти по пътната
инфраструктура в рай-
она,съобщи кметът
Димитър Колев.

Ппреасфалтира се
изцяло улица „Маестро
Атанасов“, както и част
от улица „Равнища“.
Подготвено за ремонт е
и кръстовището на
улица „Перущица“ и
булевард „Свобода“. 

Стартира и ремонт
на надлеза на булевард
„Хаджи Димитър“ край
основно училище „Елин
Пелин“ . 

„Първоначално ще
бъде рехабилитиран
участък от 500 квадрат-
ни метра от южната
страна на булеварда,
след което ще се пре-
хвърлим на северната.
Този ремонт е планиран
още от есента, но изча-

кахме времето да се
оправи, за да може да се
работи“, заяви Димитър
Колев. 

Кметът на район
„Централен“ Георги
Стаменов и представи-
тели на "Лайънс клуб
Пловдив", "Лайънс клуб
Евридика", "Лайънс
клуб Пловдив-
Филипополис", както и
на Националния център
за рехабилитация на
слепи дадоха старт на
кампанията „Весели
очички“ за учебната
2018/ 2019 г. в Пловдив.
Домакин на събитието
беше екипът на ДГ
„Радост“ в кв.
„Съдийски“с директор

Анелия Божанова.
Прегледите се
извършват безконтакт-
но със специализиран за
деца портативен авто-
рефрактометър "Mobile
Vision Screener Plusoptix
S12C. 

Кметът на
„Централен“ Георги
Стаменов благодари за
щедрия жест от името
на Община Пловдив.
Десислава Данчева от
Националния център за
рехабилитация на слепи
– НЦРС в Пловдив
направи преглед на

първите деца, които са
на 5 годишна възраст.
„Прегледи с този апарат
могат да се провеждат
на деца от 5 месеца до
25 години. Подготви-
телните групи са най-
подходящи като възраст
за улавяне на отклоне-
ния на зрението,“ казва
г-жа Данчева. Прегле-
дите се случват само
при писмено заявено
желание и съгласие от
страна на родителите на
детето и ще бъдат про-
ведени във всички дет-
ски градини в Пловдив. 

„Западен“ стартира
уличните ремонти

„Централен“ откри
кампанията „Весели очички“

„Северен“ слуша
жителите какво искат

Строителната про-
грама за 2019 година на
администрацията на
„Източен“ е в ход, съоб-
щи районният кмет
Николай Чунчуков. Той
информира, че вече е
приключило благо-
устрояването на между-
блоковото пространство
на улица „Богомил“ 65 в
близост до детска ясла
„Веселушка“. „На
мястото на премахнати-
те гаражи изградихме

нов паркинг с 25 места,
преасфалтирахме при-
лежащите улички и

инфраструктура“, заяви
Николай Чунчуков. 

В района продължа-
ва работата по облаго-
родяването на зоните,
където бяха старите
ламаринени гаражи, по
подобие на изградения
през миналата година
паркинг за около 150
автомобила между ули-
ците „Братя
Свещарови“, „Марин
Дринов“ и булевард
„Източен“. 

Строителната програма в
„Източен“ започна с ул. „Богомил“

В район "Южен“
бяха направени 16 нови
паркоместа. На ул.
"Кичево“ в отсечката
между ул. "Горно
Броди“ и ул. "Лазо
Войвода“ новите места
бяха реализирани с
бетонова настилка, а на
ул. "Люлякова“ с пътни
ивици. 

"С тези действия
районната администра-
ция продължава програ-
мата си по осигуряване

на нови места за парки-
ране“, заяви кметът на
район "Южен“
Борислав Инчев.

Близо 2000 гаражни
клетки са премахнати в
района към края на
миналата година. Оста-
ват за отстраняване още
около 600 гаража. В
администрацията имат
сключени договора за
изграждане на пет пар-
кинга на различни
места в „Южен“.

Нови паркоместа изграждат в „Южен“
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- Госпожо Димитрова,
кой ви покани да поемете
много важния пост на
спортен директор в
"Академик Бултекс 99"?

- Това направи Асен
Николов. Най-напред
искаше да вляза в екипа му
като помощник треньор, но
прецених, че това няма да
бъде правилен ход. Но той
не се отказа и ми предложи
да стана спортен директор.
Не се поколебах и веднага
се съгласих, защото бях
сигурна, че там е моето
място. И така вече втора
година.

- Вероятно е преценил,
че опитът, който сте
натрупали в Италия, ще
бъде от полза и за
"Академик Бултекс 99". 

- Наистина много сме
разговаряли за баскетбола
в Италия, обмисляли сме
какво може да използваме
от натрупания ми  опит в
нашия клуб. Сигурна съм,
че има неща, които си
заслужава да опитаме. В
Италия заминах заедно с
Митко. Наистина видях и
научих неща, които няма
кой да ми покаже в
България. За Митко пре-
стоят в Римини също беше
много полезен. 

- Дъщеря ви
Екатерина и Митко ста-
наха едни от най-добри-
те български баскетболи-
сти, но по-голямата
част от кариерата им
мина далече от родител-
ския контрол.

- Така е и не ми беше
никак лесно. Но явно съм
успяла да ги възпитам
добре, а и обстановката в
клубовете, където са игра-
ли, също е оказала своята
положителна роля.
Екатерина прекара близо
13 години в Италия, Израел
и Франция. Дори се омъжи
за  французин и го доведе в
Пловдив. Митко пък опита
живота в Римини и в
Австрия. Не зная какво ще
е баскетболното му бъде-
ще, но повече го тегли род-
ното Сега играе в "Балкан".

- И понеже сме на
италианска вълна може
ли да кажете защо ита-
лианският баскетбол е
по-напред от нашия?

- На пръв поглед няма
сериозни причини да сме
по-назад. У нас също има
талантливи деца и добри
треньори. Вече има и хуба-
ви зали. Но голямото раз-
минаване идва от разликата

във възпитанието, което е
много лошо. В Италия
(говоря за баскетбола)  дис-
циплината е пословична.
Когато треньорът каже
нещо, то се превръща в
закон. А у нас родителите
се смятат за по-големи спе-
циалисти от треньорите,
което  обърква и разваля
всичко. - А интерес към
баскетбола в Пловдив
има ли?

- Категорично - да! И
това много ме радва, което
в същото време ни кара да
работим максимално, за да
не разочароваме нито едно
дете. 

- "Академик Бултекс
99" има ли шансове да се
превърне във водещ бас-
кетболен клуб у нас?

- Ще отговоря съвсем
кратко, защото не обичам
хвалбите и празните обе-
щания. За радост клубът
има много позитивно и
страхотно ръководство.
Всички сме се заели да
направим нещо запомнящо
се в Пловдив. Предстои ни
къртовска работа, защото
успехите не се постигат
само с едно махване на
ръката. А куражът ми идва
и от добрата школа, където
наистина се работи добре.
Показват го и резултатите.
Още нещо много радостно
искам да споделя. Това са
прекрасните спортни
съоръжения и уникалната
зала "Колодрума", където
имаме удоволствието да
играем мачовете си. 

- Вашият клуб развива
страхотна социална дей-
ност. Кажете какво се
случва в тази посока. 

- Работим по една спе-
циална програма за хора с
умствени потребности.
Веднъж седмично провеж-
даме занимания. Аз нари-
чам тези хора "Моят спе-
циален отбор". Започнахме
с 8 души, сега са 16. Вече 2
пъти бяхме на турнири в
Италия и веднъж в
Швейцария. Искам да бла-
годаря на всички онези
добри хора, които ни пома-
гат. Не мога да подмина и
хората от Община
Пловдив, които много ни
помагат.

- Дълги години бяхте
далече от Пловдив. Как
намирате сега града?

- Не мога да скрия, че
съм страхотно впечатлена
от това, което се става тук.
Промените са забележи-
телни, което показва, че
стопаните на Пловдив
вършат великолепно свои-
те задължения.И това не са
празни приказки, защото
искрено се гордея с моя
Пловдив, който вече е и
Европейска столица на кул-
турата. И ще ви кажа нещо
много интересно. След
като се прибрах от Италия
много мои приятели
побързаха да ми дойдат на
гости, за да видят къде
живея. И ако не им хареса,
да си ме приберат обратно.
И това са повече от 30-40
души, които, пътувайки за
Европа, решаваха да ме
навестят. Сега тези мои
скъпи приятели станаха
по-големи почитатели на
Пловдив дори от мен. Те са
категорични, че такъв под-
реден, красив и зелен град
много рядко са виждали.  

Гордея се с моя
любим Пловдив!

Екатерина Димитрова
ще запомни годините във
Франция с участието си в
един невероятен баскетбо-
лен празник. Денят не е
избран случайно, защото е
8 март - световният ден на
жената. Празничният мач,
който получава името
"Шампионки от сърце", се
провежда за първи
път.Това уникално събитие
събира над 2000 зрители в
двореца на спорта в
Тулуза, а на терена излизат
всички френски и светов-
ни звезди, които се подви-
зават във френския шам-
пионат.  Интересен е и
коментарът  Екатерина
Димитрова, която с удо-
волствие си спомня този
невероятен мач.  

“Шампионки от сърце”
беше едно незабравимо
събитие за мен и съм
изключително щастлива,
че имах честта да бъда
част от 24 избрани
момичета. Да бъдеш рамо
до рамо със състезателки
от класата на Селин
Дюмер, Едвиж Уолсън,
Кати Мюлен, Яник Сувре,
Паолине Екамби и всички
останали е изключителна
привилегия.

Прекарахме незабра-
вим уикенд, с много усми-
вки, много положителни
емоции и най-важното е,
че хората, които бяха
дошли в залата, се забавля-
ваха и усмивките на децата
по трибуните блестяха по
лицата им. Почти всички
деца успяха да се снимат с

нас и да получат автограф,
а най-трогателният момент
беше, когато момиченце на
не повече от 12 години се
разплака, след като Селин
Дюмер се подписа на пла-
ката й и се снима с нея.

Нашият отбор, който
беше воден от помощник
треньора на френския

национален отбор и мой
бивш треньор в "Баскет
Ланд" - Оливие Лафарг,
изгуби срещата в послед-
ните секунди на мача, но
това не беше от голямо
значение.

Удоволствието, което
споделихме с момичетата
и публиката, бяха безцен-
ни и ще останат като един
от най-хубавите спомени в
кариерата ми! Пожелавам
на всички млади баскетбо-
листи да изпитат това усе-
щане!

След мача имаше и
гала вечеря, на която се
състоя търг с наддаване.
Всички приходи от среща-
та и  от търга бяха предо-
ставени в полза на УНИ-
ЦЕФ за проект за построя-
ването на училища в
Конго.

Това е второто голямо
благотворително събитие,
в което участвам във
Франция, и се надявам да
имам възможността да
бъда част от подобни ини-
циативи и в България.

Шоу, усмивки и баскетбол

Новината, че Тина Димитрова е
станала спортен директор на
"Академик Бултекс 99" не бе посрещ-
ната с изненада от баскетболните
хора. Независимо, че става въпрос за
мъжки клуб. Бившата състезателка
на пловдивската "Марица" е сред
популярните баскетболни специали-
сти у нас и с авторитета, който
има в средите на този спорт. Тина
започва спортната си кариера като
волейболистка и лекоатлетка, но
скоро разбира, че баскетболът е
това, което я привлича. Започва да

тренира в "Марица"  при големия
Тодор Ненов, по-късно продължава
кариерата си в софийския
"Септември". 

По различни причини рано при-
ключва със състезателната си дей-
ност. Работи в Ученическата
спортна школа, тренира женските
отбори на пловдивския "Академик" и
"Левски Спартак", води девическия
тим на България за състезателки до
20 години. През 2008 година заминава
за Италия като треньорка на под-
растващи  в Римини.

14-годишната баскет-
болна надежда на
"Академик Бултекс 99"
Симеон Димитров офици-
ално получи приза си за
"Изгряваща звезда на
Пловдив" за 2018 година,
след като стана победител
в първата анкета на
информационна агенция
„Темпо Нюз“.
Допитването бе за опреде-
ляне на най-добър и про-
спериращ млад спортист
на Пловдив от колектив-
ните спортове за измина-
лата година и се проведе
след допитва

не до спортните журнали-
сти в града и кореспон-
дентите за Пловдив на
националните медии.

Специалната купа бе
връчена на Симеон
Димитров   президента на
"Академик Бултекс 99"
Васил Врачев.

Миналата година
Симеон дебютира при
мъжете само на 13 години
и бе с основна заслуга за
уникалния требъл, който
постигна пловдивският
тим до 14 години –
Шампионската титла,
Купата на България и
Балканската купа. Освен
това Симеон игра с успех
за "Балкан" в младежката
Евролига и бе  поканен на
силния турнир за подрас-
тващи, родени през 2003 и
2004 година, в италиан-
ския град Казале
Монферато, където игра
за отбора на римския
"Стела Адзура".Клубен
треньор на 192-сантимет-
ровия баскетболист е
Йордан Иванов.

Тина Димитрова:

Симеон Димитров с приза
"Изгряваща звезда на Пловдив“



О
бщина Пловдив
работи за успешно-
то завършване на

зоопарка в максимално
кратки срокове, обяви
кметът Иван Тотев след
инспекция на обекта.
Последният етап от строи-
телството на новата
Зоологическа градина
започна с водосвет за
успешно довършване на
обекта, отслужен от свеще-
ници на две църкви в район
„Западен“.  Това стана след
като Върховният админи-
стративен съд се произнесе
окончателно в полза на
Община Пловдив и
РИОСВ за екологичната

оценка на зоокъта и приле-
жащите терени по дело,
заведено от Сдружение с
нестопанска цел
“Граждански контрол –
защита на животните“.

В момента зоопаркът се
обитава от маймуни и
семейство зеленоглави
патици, които сами са се
заселили на мястото за
водоплаващите птици, като
скоро се очаква и тяхното
потомство.

„Пловдив да има хубав
зоопарк, който да се пре-
върне в едно любимо място
на децата и техните роди-
тели. За това работим през
последните години“, заяви

кметът Иван Тотев и при-
помни, че идеята е живот-
ните да живеят във
възможно най-близо среда
до природата и да се чув-

стват добре в хабитатите
си. Площта на новия зоо-
парк е 4 пъти по-голяма от
стария. Премахнати са ста-
рите малки клетки и сега за

животните има по-големи
пространства. „Надяваме
се децата да видят и да се
запознаят с различни видо-
ве животни – с техните
навици, нужди в среда по-
близка до естествената. В
проекта за залесяване в
район „Западен“ сме пред-
видили и зелено училище,
за да може децата да обик-
нат още повече природата
и да я пазят“, сподели още
кметът.

Зоопаркът е място,
където децата ще научат
повече за животните и тех-
ния начин на живот. Сред
първите нови обитатели в
него ще са три мечки, оше

маймуни, елен-лопатар,
муфлони, гълъби, зелено-
глави патици, броя каме-
рунски кози,  декоративни
патици от вида
„Мандарина“, пауни и тур-
ска патица. Ще има фаза-
ни, сърни, антилопи,
чакал, патагонска мара,
виетнамски прасета и
други. 

„Предстои издаване на
акт 11, за да може строите-
лят да продължи своята
работа. В най-скоро време
обектът може да бъде
завършен според направе-
ните предписания за под-
силени огради на клетките
на мечките и бизоните“,
уточни кметът на район
„Западен“ Димитър Колев.

Кметът Иван Тотев
заяви, че ще направи пред-
ложение до общинските
съветници да вземат реше-
ние до края на календарна-
та година входът за всички
посетители да е безплатен.
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Зоопаркът на финала,

предлагат вход свободен за 2019-а

Още един театър в
Пловдив – Кукленият,
посреща своите зрители
в напълно обновена
обстановка. Залата и
фоайето са основно
ремонтирани, сменена е
акустичната и осветител-
ната техника, отоплител-
ната и климатичната
инсталация, настилката,
столовете, а специалната
акустика допринася за
по-добрия звук, монти-
рани са и 16 броя дис-
пенсери за  разпадане на
звуковата вълна в 800
херца. Озвучителите
вече могат да чуват звука
от специален балкон.

Местата са увеличени
до 139, като допълнител-
но са осигурени и две
места за хора с уврежда-
ния.

До момента са инве-
стирани 670 000 лева, от
които 292 хиляди лева са
отпуснати от бюджета на
Община Пловдив с
решение на Общинския
съвет. Вече е укрепена
гредоредната конструк-
ция на пода на сградата,
която е строена през
1903 г., надстроявана е
два пъти – през 1926 г. и
1955 г. От 1957 г. такова
цялостно обновяване на
театъра на такава стой-

ност не е правено.
„В момента се работи

по втория етап от рекон-
струкцията – на сутере-
на, както и в двора, къде-
то ще се изгради открита
сцена с 60-70 места. В
сутеренните помещения
ще има атракции за деца,
ще бъдат изложени и

част от архивните кукли
на театъра“, обяви
директорът на Кукления
театър Виктор Бойчев.

В четвъртък от 19,00
часа ще се играят пред-
ставленията за възраст-
ни, а в събота и неделя
представленията за деца
от 10.30 и 11.45 часа. В

месечната програма ще
бъдат включени гостува-
щи и театри, през всички
дни на седмицата.
Билети се купуват на
касата на театъра, скоро
и онлайн.

„Още с влизането във
фоайето се вижда колко е
различно всичко, колко е
променено и комфортно.
Надявам се още повече
деца и техните родители
да посещават Кукления
театър. Това е още едно
пространство за култура,
свързано и с духа на
2019 г.“, сподели кметът
Иван Тотев и благодари
на Министерство на кул-
турата, на министър
Банов и на Вежди
Рашидов за това, че са се
ангажирали с промяната
и на Кукления, и на
Драматичния театър.

„Тук е направен
много смислен ремонт.
Това е нещо, което заслу-
жават децата на Пловдив
и всички, които обичат
кукленото изкуство.
Сигурен съм, че те ще
останат много доволни,
заради добрата звукова,
светлинна среда и рабо-
тата на стотици хора“,
заяви директорът на
Драматичния театър
Кръстю Кръстев.

Пловдив ще бъде
домакин на един от
кръговете на волейбол-
ната Лига на нациите
на 28, 29 и 30 юни с
участието на България,
Иран, Сърбия и САЩ.

„Това е много важно
спортно събитие.
Надявам се Пловдив да
е домакин и на други
подобни първенства“,
сподели кметът Иван
Тотев.

Мачовете ще се
играят в многофунк-
ционална спортна зала
„Колодрума“. Българ-
ската федерация по
волейбол ще е органи-
затор на двата турнира
тази година – в
Пловдив и във Варна.
Женския волейболен
отбор за първи път ще
играе във VNL в Русе.

„Надявам се публи-
ката в Пловдив да оку-

ражава и мъжкия на-
ционален отбор, който
за първи път ще играе
тук, в зала „Коло-
друма“. Очаквам добро
събитие, а подготовка-
та вече започна“, заяви
Данчо Лазаров, прези-
дент на БФ волейбол.

Билетите ще са на
цена от 10, 15 и 20
лева, като ще важат за
целия ден, когато се
играят и двата мача за
деня.

Предвиждат се и
пакетни билети от 50
лева за трите дни.
Очаква се срещите да
започват в 17 и 20.30
часа, като национал-
ният ни отбор ще играе
в по-късния час.

Първенството е
стъпка за олимпийски-
те квалификации, кои-
то ще се проведат във
Варна на 9, 10 и 11
август.

И Кукленият театър чисто нов Колодрума домакинства кръг от
волейболната Лига на нациите


