
Общинската админист-
рация уведомява родите-
лите на родените през
2012 година деца, които
подлежат на задължите-
лен прием в първи клас
през учебната 2019/2020 г.,
че вече са ясни сроковете,
според които ще бъде осъ-
ществено класирането и
записването на децата им.
Утвърденият график на
дейностите за 2019 г. е
публикуван на интернет
страницата на системата
на адрес http://priem.plov-
div.bg в раздел „Нор-
мативни документи“. 

Старият град е жив -
отново и завинаги 

С нови атракции
Природонаучният
музей привлича
гости от цялата     

страна

Булевардът в
„Северен“ расте 
всеки ден, 
събират идеи 
за името му
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Пловдив има
уникалния шанс да 
влезе в историята на
световния футбол!

Здравейте!
Градът продължава своя

забързан ход и в годината на Европейска
столица на културата. До края на мандата
има много работа и ние ще я свършим.
Пловдив  ще има своя нов централен пло-
щад. На „Гладстон“ ще има нова художе-
ствена галерия. И още една в бившия дет-
маг „Снежанка“. Новият булевард
„Северен“ расте всеки ден и през есента
очакваме да е готов.

Пловдив се мие и чисти с нова техника. А това е
реална дейност за подобряване и качеството на въздуха
– наполовина спрямо 2011 г. са намалели както броят на
дните с превишение на запрашеността, така и концент-
рацията на фини прахови частици. Благодарение на уси-
лията на общината да оптимизира почистването, да
модернизира пътната инфраструктурата и разширява
озеленяването, през пролетта и лятото практически няма
дни с наднормено замърсяване. Факт е и поредно залеся-
ване в парк „Лаута“, който вече се увеличи с 80 декара. 

190 000 са регистрираните моторни превозни сред-
ства, като 150 000 са леките автомобили, които домуват
в града. Всяка година има увеличение на броя им. Затова
община Пловдив има политиката по изграждане на мно-
гоетажни паркинги. Започнахме първия, предстои про-
ектирането и изграждането на още два. 

Инж. Иван Тотев
Кмет на Пловдив

Капитанът на
“Локомотив”

Димитър Илиев:
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ЕК: Инвестициите
в „Пловдив 2019“
ще се върнат
няколко пъти
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П
ловдив е магия. Знае го
всеки, който живее тук.
Знаят го всички, чиито

сърца са останали в този горд
град завинаги, независимо
къде са се родили. Пловдив е
симфония, в която всички вре-
мена преплитат гласовете си,
за да издигнат към небето
могъщата мелодия на вечност-
та.

В този хор на времената,
гласът на Стария град е най-
древният и най-вълшебният от
всички. Вездесъщ като самия
живот, той извира от корените
на човешката цивилизация, за
да ни разкаже уникалната си
история за завоеватели и
императори, музи и художни-
ци, герои, величия и роби,
които отказват да робуват.

Калдъръмът му започва от
миналото и продължава
напред към бъдещето. И всеки
камък в него е скъпоценен. И
всяка къща, красяща трихъ-

лмието като цвят на рядко
цвете, е съкровище, което
заслужава най-внимателната
грижа.

С тази мисия Общински
институт „Старинен Пловдив“
съществува вече 50 години. И
макар половин век да е само
прашинка в древната история
на Стария град, той е безкрай-
но важен. Защото означава, че
всички ние, заедно, разбираме
значимостта на Стария
Пловдив. Тук и сега.

Защото с всяка стъпка,
привлечена по калдъръма му,
древното му сърце продължа-
ва да тупти. С всяко произве-
дение на изкуството, до което
се докосваме в неговите къщи,
той продължава да твори.

Защото Старият град е
жив. Отново и завинаги. Това
е истинският повод да празну-
ваме. И ще го правим цял
месец, както подобава: с много
изкуство и поглед, устремен
напред. 
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„Старинен  Пловдив“ празнува 50 години 
с богата програма през целия април 

Красиви и интересни проекти за
Световния ден на водата бяха изло-
жени на площад „Стефан
Стамболов“. Те бяха направени от
ученици от пловдивски училища,
организиран съвместно от Община
Пловдив, Басейнова дирекция –
Източнобеломорски район, ВиК,
Напоителни системи, РИОСВ и
РДПБЗН.

„Важно е да опазваме природни-
те и водните ресурси, които не са
безкрайни. Радвам, че много учили-
ща правят различни инициативи,
свързани с възпитаването на децата
за опазване на природата и на всич-
ко, което ни заобикаля“, заяви
кметът на Пловдив инж. Иван Тотев.



У
силено се работи
по изграждането на
новия булевард в

район „Северен“, който

ще свърза моста на Адата
с „Брезовско шосе“, уста-
нови инспекция на кмета
на Пловдив инж. Иван

Тотев. Строителните дей-
ности продължават и през
есента се очаква буле-
вардът да бъде пуснат в

действие.
Тази пътна артерия е

един от проектите с
Европейската банка за

възстановяване и разви-
тие заедно с булевардите
„Руски“, „Коматевско
шосе“ и „6-ти септем-

ври“.
Новата инфраструкту-

ра е с две платна в двете
посоки с по три ленти,
ново осветление, споделе-
ни велоалеи.

Дължината му е 1700
метра и има за цел да
облекчи трафика от цент-
ралната част на града към
периферията.  Целта е да
се облекчи натовареност-
та от бул. „Марица – юг,
през Водната палата и
Панаира. Стойността на
обекта е около 10 милио-
на лева.

Изграждането на изця-
ло нов булевард в
Пловдив не е правено
повече от 30 години. Той
ще е пряка връзка между
районите „Тракия“,
„Източен“, „Централен“ и
„Северен“. Кръгово
кръстовище ще свързва
моста на Адата, бул.
„България“, „Рогошко
шосе“ и новия булевард.

Реализирането на про-
екта наложи отчуждител-
ни процедури на 10
имота. Все още няма
избрано име за новата
пътна артерия и приема-
нето на предложения про-
дължава.
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Булевардът в „Северен“ расте 
всеки ден, събират идеи за името му

В присъствието на
кмета на Пловдив Иван
Тотев, народни предста-
вители, районни кметове
и директори на общин-
ски предприятия бе
даден официалният старт
на тазгодишното миене
на града.

„За осма поредна
година със съвременна
техника мием улиците
първа категория всеки
работен ден, три пъти
седмично – второкласни-
те улици, и поне по
веднъж – третокласните,
които никога преди това
не са били мити. Цяла
зима не сме спирали
машинното метене“,
посочи директорът на
ОП „Чистота“ Иван
Стоянов. 

Според кмета Иван

Тотев това са реални дей-
ности за подобряване на
поддържането на
Пловдив и качеството на
въздуха – наполовина
спрямо 2011 г. са намале-
ли както броят на дните с
превишение на запраше-
ността, така и концентра-
цията на фини прахови
частици. По думите му,
благодарение на усилия-
та на общината да опти-
мизира почистването,
модернизира пътната
инфраструктурата и раз-
ширява озеленяването,
през пролетта и лятото
практически няма дни с
наднормено замърсяване.  

При старта на пролет-
ното миене бяха предста-
вени и 19 фабрично нови
автомобила, закупени от
фирмата подизпълнител

КМД – 9 сметовоза, 7
мотометачни машини и 3
контейнеровоза. Те са
произведени през 2019 г.
и са с екологичен стан-
дарт „Евро 6“, с което
отговарят на повишените
изисквания на Община
Пловдив. С най-модерна
техника работи и ОП
„Чистота“, което след
решение на Общинския
съвет предстои да обяви
процедура за доставката
на 6 нови автомобила за
целогодишно машинно
метене, миене и зимно
поддържане на вътреш-
нокварталните улици.

„Пловдивчани могат
да се гордеят, че градът се
поддържа и чисти с най-
новата техника по най-
добрия начин“, коменти-
ра Иван Тотев. 

Община Пловдив е на
финалната права в
довършването на доку-
ментацията, за да старти-
ра строежа на дублира-
щия гребен канал, заяви
зам.-кметът Георги
Титюков

“Община Пловдив
съзнава, че без съоръже-
ние като дублиращ гребен
канал трудно можем да
приемем домакинство на
голямо състезание. Тази
година спечелихме и
последните дела във
Върховния администрати-
вен съд. Проектът е
рестартиран. На финална-
та права сме. Обикновено
срокът за изпълнение на
такъв обект е около годи-

на“, заяви Титюков.
Той припомни, че

освен 105 декара водно
огледало, проектът
включва и 656 дка залеся-
ване.

Каналът ще е с
дълбочина 1,5 метра и
дължина около 2100
метра. Нормалната му
ширина е 45 метра, но
има едно разширение до
96 метра за различни
видове водни спортове и
атракции. Предвидено е
езеро от 37 дка с остров-
чета за гнездене на
птици.

Около 800 гребци от
40 държави се очакват в
Пловдив за Световната
купа по гребане, която ще

се проведе от 10 до 12
май 2019 година,обяви
председателят на органи-
зационния комитет Иван
Попов.

“За гребците от цял
свят пловдивският канал
е известен като един от
най-добрите в света, така
че те с голямо удовол-
ствие ще се върнат отно-
во в Пловдив.  Това са
едни от най-важните
регати преди квналифи-
кациите за олимпиадата в
Токио. Затова очакваме
да се получи едно много
оспорвано състезание“,
коментира организацион-
ният мениджър на све-
товната федерация по
гребане Камерън Алан.

Нова техника мие и чисти ПловдивРестартът на проекта за втори
гребен канал е на финалната права 

Започна изграждането
на първия многоетажен
паркинг в Пловдив. Общо
150 места за автомобили
ще могат да се отдават
почасово, на ден или
месечно. Първата копка
направиха кметът на
Пловдив Иван Тотев и
кметът на район
„Западен“ Димитър Ко-
лев. 

Средствата за изпъл-
нението на проекта са 3,3
милиона лева, като се
очаква в срок от 240 дни
4-етажната сграда да бъде
готова. На първия етаж
ще има магазини и поме-
щения с обществено
предназначение. За тяхно-
то отдаване ще бъдат
организирани търгове.

Доста хора вече са

заявили интерес пред
районната администра-
ция както за наемане на
паркоместа, така и за
търговските помещения.

Паркингът ще действа
автоматично, а контролът
на достъпа ще се осъще-
ствява с бариера и елек-
тронна система с камери
и връзка с оператор.

190 000 са регистрира-

ните моторни превозни
средства, като 150 000 са
леките автомобили, които
домуват в града. Всяка

година има увеличение на
броя на регистрираните
автомобили, затова
Община Пловдив има

политиката по изгражда-
не на многоетажни пар-
кинги, коментира кметът
Иван Тотев.

Строят първия общински
многоетажен паркинг



“2
019 е годината на
Пловдив. Титлата
Европейска сто-

лица на културата ни даде
възможност да вземем
важни за града политиче-
ски решения, които го
промениха в положителна
посока“,заяви кметът на
Пловдив Иван Тотев по
време на официална
среща с представители на
Комисията по култура и
образование към
Европейския парламент.
На нея присъстваха
заместник-кметът по кул-
тура Александър
Държиков и членовете на
Управителния съвет на
Фондация „Пловдив
2019“.

Представители на
Комисията гостуват във
всеки град, обявен за
Европейска столица на
културата и се запознават
на място с проекта, като
посещават и конкретни
събития, в рамките на
неговата реализация.

„Всички работим за
създаване на една мрежа
от столици на културата,
като се учим едни от
други. Всички сме различ-
ни, но всички искаме да
бъдем третирани по един
и същ начин, да живеем в
мир и да бъдем обединени
в разнообразието на
Европейския съюз“, заяви
членът на Европейския
парламент Хелга Трьопел,
водач на делегацията.

„Не случайно нашият
слоган е „Заедно“.
Пловдив е мултикултурен,
мултиетнически град с
хора с различни вижда-
ния, интереси, но обедине-
ни в една кауза. За нас е
важна не само 2019 годи-
на, но и следващите.
Пловдив е носител на тит-
лата Европейска столица

на културата, която е
национален приоритет и
всички работим заедно за
тази кауза“, посочи
изпълнителният директор
на фондация „Пловдив
2019“ Кирил Велчев.

„Миналата година
България прие председа-
телството на Съвета на
Европейския съюз, тази
година Пловдив е
Европейска столица на
културата – това са две
събития, които концентри-

рат интереса на Европа
към България и Пловдив“,
сподели членът на управи-
телния съвет Антон Баев и
подчерта уникалността на
кирилицата, на която
пишат различни народи,
живеещи в Европа.

Участниците в срещата
се съгласиха, че направе-
ните инвестиции за
Европейска столица на
културата ще се върнат
няколко пъти, а ефектът от
това ще се усеща няколко

годни след това.
„Разходите в името на

културата не са разходи, те
са инвестиция в бъдещето.
Надявам се конкуренция-
та между отделните секто-
ри на бизнеса, най-вече
туризма, да е в полза на
културата“, посочи евро-
депутатът от Румъния
Мирча Диакону. 

„Трябва да продължа-
ваме да работим за
насърчаване на различни-
те направления в култура-

та, до която да има по-
добър достъп“, каза евро-
депутатът от Италия
Силвия Коста. Тя попита
кмета какво прави, за да
поддържа единството в
града.Той посочи хилядо-
летната история на
Пловдив, усещането, че
пловдивчани живеят в
европейски град, най-ста-
рият жив град в Европа,
където могат да се видят
останки от много епохи.

„Пловдив е толерантен

град, в който има различни
етнически и религиозни
общности, хора с различ-
но мислене, които пазят
своята идентичност и
живеят в дух на разбира-
телство“, обясни Иван
Тотев и допълни, че един
от основните приоритети
на Община Пловдив е да
пази и да се грижи за бога-
тото културно-историче-
ско наследство.

Кметът коментира доб-
рите проекти на Община
Пловдив, свързани с
Европейска столица на
културата и промяната,
която настъпва в града –
изграждането на пешеход-
ната зона в кв. „Капана“,
където се осъществяват
голяма част от културните
проекти, Голямата ранно-
християнска базилика,
галериите, реконструк-
цията на площад
„Централен“, изграден
върху елински и римски
форум, общите културни
проекти с италианския
град Матера, който е дру-
гата европейска столица
на културата през 2019 г.

Представителите на
Комисията по култура и
образование към
Европейския парламент
посетиха изложбата „Дим.
Истории за тютюна”,
историческия център на
Пловдив, квартал
„Капана”, изложбата „30
години от падането на
Берлинската стена” и гле-
даха презентация на про-
екта за Голямата базилика,
кандидатура за Списъка
на световното наследство
на ЮНЕСКО, подготвена
от археолога Елена
Кантарева.
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ЕК: Инвестициите в
„Пловдив 2019“ ще се
върнат няколко пъти

Само снимкас текст:
Община Пловдив и фон-
дация „Пловдив 2019“
представиха града като
Европейска столица на
културата на щанда на
Министерството по туриз-
ма на България на
Международното туристи-
ческо изложение ITB
Берлин, Това е най-голя-
мото туристическо изло-
жение, предназначено
както за професионали-
сти, така и за широка пуб-
лика и се организира от
1966 г. ITB Берлин събира

тази година над 10 хиляди
изложители от повече от
180 страни и региони.

Представени бяха
акцентите от програмата
на проекта с близо 500
събития, Културния кален-
дар на Пловдив за настоя-
щата година и възможно-
стите за туризъм, които
градът ни предлага.

Българският щанд на
международната туристи-
ческа борса ITB Берлин бе
открит от министъра на
туризма Николина
Ангелкова.

Пловдив е много
красив, древен и в
същото време модерен
град, който през
последните години се
развива много добре,
сподели Мануел Корчак,
посланик на Република
Словакия в България по
време на първото си
работно посещение в
Община Пловдив. Той
разговаря със заместник-
кмета Стефан Стоянов
по въпроси, свързани с
побратимения град
Кощице, както домакин-
ството на Европейска
столица на културата
2019.

Титлата Европейска
столица на културата дава
много на Пловдив. Това
ни помогна да променим
имиджа на града.
Подобренията са в много
аспекти, иконо-миката е в
подем, а за последните 7

години три пъти се е
увеличил броят на
туристите, посетили
града, обясни заместник-
кметът Стефан Стоянов и
допълни, че това въз-
действа и на развитието на
целия регион.

Посланик Корчак
отправи покана за
сътрудничество и
партньорство с Община
Пловдив по отношение на
участие в между-народни
форуми за обмяна на опит,
свърза-ни с образованието
и бизнеса. Той обясни, че
дуалното обучение е
добре развито в Слова-
кия.

Вече има 15 различни
програми в 8 училища  и
все повече компании са
отворени към активно
участие в дуалното
обучение. Община
Пловдив подкрепя дуал-
ното обучение и него-
вото развитие, посочи
заместник-кметът Сте-
фан Стоянов.

Мануел Корчак раз-
говаря и с кмета на
Пловдив Иван Тотев,
като посланикът на
Словакия отправи
пожелания за успех на
Европейска столица на
културата.

Словакия предлага на
града партньорство в
образованието и бизнеса

Пъзел, изработен
специално от учени-
ците на българското
училище „Цар Симеон
Велики“ в село Дикеа,
област Еврос в Гърция,
получи кметът на
Пловдив Иван Тотев.
Подаръкът му бе
връчен от ръководителя
на училището Диана
Кимпарис и  Атанасиус
Кимпарис, които посе-
тиха общината. Те бла-
годариха на кмета Иван
Тотев и на Общинския
съвет в Пловдив, които
миналата година взеха
решение за дарение на
средства за съхра-
няване, развитие и
разпространение на
българския език и
култура в Гърция.

С отпуснатите на
Гръцко-българското
културно-образова-
телно сдружение сред-
ства в град Орестиада в
размер на 4500 лева са
купени компютри и
принтер, български на-
родни носии, учебни
помагала и книги. 

„С благодарност и
признателност за оказа-
ната подкрепа и
помощ“ гласи посла-
нието, изпратено от
децата с картината с
изглед от село Дикеа, в

което се намира учи-
лището им.  

При посещението си
миналата година в по-
братимения град Солун
кметът на Пловдив бе
запознат от генералния
консул Владимир Пи-
санчев с необходи-
мостта от подпомагане
на български училища
и културни организа-
ции в Гърция. По
предложение на инж.
Иван Тотев Общинс-
кият съвет гласува
дарение на средства на
Културно-образова-
телно дружество на
българската общност в
района на Източна
Македония и Тракия,
Дружество „България“,
Сдружение на българи
и приятели – Лариса,
Гр ъ ц ко - б ъ л г а р с ко
културно-просветвно
дружество и женски
манастир „Свети Ра-
фаил и Света Троица“. 

Българско училище в
Гърция с признание за
Пловдив и кмета Иван Тотев 



Поредното залесяване,
16-о поред, на парк
„Лаута“ направиха
кметът Иван Тотев и рай-
онните кметове Костадин
Димитров, Димитър
Колев, Ральо Ралев,
Николай Чунчуков и

директорът на ОП
„Градини и паркове“
Стоян Алексиев. 90 чина-
ра и 10 иглолистни дърве-
та е новото попълнение от
дървета в парка. На място
е изградена и поливна
система със сондаж.

Най-големият парк в
„Тракия“ е едно от люби-
мите места за пловдивча-
ни за разходка и отдих
сред природата. През
последните години
Община Пловдив увели-
чи площта му с 80 декара,

след като напролет и
наесен се провеждат зале-
сителни акции. До момен-
та са засадени над 2100
дървета от различни
видове. 

Покрай пешеходната
алея, която свързва две от

зоните в района , има
засадени над 200 дръвче-
та от червенолиста слива,
които в момента са
нацъфтели.

Кметовете разговаряха
с граждани, които споде-
лиха, че районът е станал

още по-хубав. Те поиска-

ха няколко пейки и

кметът Иван Тотев разпо-

реди възможно най-скоро

те да бъдат сложени

покрай алеята с цъфнали-

те дървета.

П
ет вида дънни
акули, три вида
скатове, пет вида

морени, както и колекция
от най-отровните видове
в света – риба жаба, мор-
ски скорпион, морски
гоблин. Това са обитате-
лите на новите аквариуми
с морска вода в
Природонаучния музей в
Пловдив, който става все
по-привлекателен за
посетителите .

“ Проектът е амбицио-
зен, защото осигуряване-
то на морска вода е труд-
но, но посредством обрат-
на осмоза тя се пречиства,
осолява се до определено
ниво и се подгрява.
Изискват се време и
много усилия да се реали-
зира този процес. Ето
защо поддържането на
морски аквариум във
вътрешността на страната
е трудно, но пък е доста
атрактивно. Доказват го
всекидневните посеще-
ния от цялата страна, не
само от региона”, заяви
Огнян Тодоров, директор
на музея.

Кметът Иван Тотев и
з а м е с т н и к - к м е т ъ т
Александър Държиков

разгледаха новите
попълнения  – общо 47 са
най-атрактивните видове
соленоводни риби и около
216 сладководни.
Колекцията е обогатена и
с безгръбначни, октоподи,
сепии.

До дни в специалните
аквариуми разнообразие-
то от риби ще бъде уве-
личено с още 4 вида от
най-отровните на
Планетата. Заради добри-
те условия, в които се
отглеждат, ще бъдат
изградени и още два 10-
тонни аквариума.
Единият от тях ще е само
с акули и скатове, а дру-
гият с есетри. . Рибите са
от лицензирани аквариу-
ми, повечето от Шри
Ланка, Индонезия,
Тайланд, Австралия.

Продължава и изграж-
дането на електронни
интерактивни модули,
чрез които всеки посети-
тел, заставайки пред
някой от експонатите, ще
може да се запознае с
повече информация за
конкретен вид животно –
местообитание, разпро-
странение, хранене, колко
голямо става, къде живее.
Природонаучният музей
предлага и интерактивен
безплатен гид – мобилно
приложение. 

В плановете на ръко-
водството на музея е и
обновяване на мултиме-
дията в Планетариума и
изображенията ще бъдат
4К, с лазерна система.

ГРАДЪТ 4март 2019 г.

С нови атракции Природонаучният
музей привлича гости от цялата страна

Още 100 дървета в „Лаута“, паркът се увеличи с 80 декара
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Обществените тоалет-
ни в Пловдив стават без-
платни от 1 април, съоб-
щи директорът на ОП
„Чистота“ Иван Стоянов.
И досега майки с деца,
пенсионери и инвалиди
не заплащаха 50-те сто
тинки вход, но сега такса-
та се отменя за абсолютно
всички пловдивчани и
гости на града.

Безплатното ползване
на тоалетните в никакъв
случай няма да се отрази

негативно върху доб-
рото поддържане на
хигиената и редовното
зареждане с консумативи,
категоричен е Иван
Стоянов. Около 20-те слу-
жителки на предприятие-
то, които бяха пряко заети
с тази дейност, ще про-
дължат редовно да почи-
стват тоалетните, но и
прилежащите простран-
ства.

Към момента в
Пловдив работят 9 обще-
ствени тоалетни: в подле-
за на Централна гара,
парк „Белите брези“, Цар-

Симеоновата градина (до
Пеещите фонтани),
Дондуковата градина,
подхода към Стария град
от Понеделник пазара,
както и откъм ул.
„Съборна“, стадион
„Пловдив“(пред бариера-
та), Гребния канал, гра-
динката на ул. „Капитан
Райчо“.

С преминаването към
лятното часово време по-
вечето от тях работят
всеки ден от 08:30 ч.
до19:00 ч. Тоалетната до
Пеещите фонтани в Цар-
Симеоновата градина е
отворена всекидневно от
06:30 ч. до 21:00 ч. С
работно време от 08:30
ч.до 17:00 ч. и почивни
дни събота и неделя са
тоалетните на
Понеделник пазара и в
градинката на ул.
„Капитан Райчо“.
Денонощно работят авто-
матизираните самопочи-
стващи се тоалетнина ул.
„Железарска“, където
цената за ползване е 1
лев.

Нов здравен и образо-
вателен център в
Столипиново откриха
заместник-кметът Георги
Титюков, посланикът на
Швейцария Н. Пр.
Мюриел Берсе Коен и
кметът на район
„Източен“ Николай
Чунчуков. Двата центъра
са изградени по проект
„Всички заедно: за по-
добро образование и
здраве“ на Българо-швей-
царската програма за
сътрудничество, който се
реализира на територия-
та на пловдивския квар-
тал Столипиново и в
Куклен. Проектът старти-
ра в началото на 2017 г.,
на обща стойност 1 077
495 лева и има за цел да
подкрепи ромската
интеграция чрез провеж-
дането на информацион-
ни кампании за по-голя-
ма здравна просвета и
реализиране на разнооб-
разни мерки в областта
на образованието чрез
средствата на изкуството,
спорта и културата. 

Сградата на здравния
център, разположена в
двора на ДКЦ „Изток“, е
оборудвана със съвре-
менна диагностична апа-
ратура. В новите меди-
цински кабинети ще про-
дължат своята работа
вече назначените по про-
екта специалисти в

областта на общата меди-
цина, педиатрията, аку-
шерството и гинеколо-
гията. 

Сградата на образова-
телния център се намира
в общия двор на НУ
„Кирил Некатриев“ и СУ
„Найден Геров“ в самия
център на квартала. В нея
има голяма мултифунк-
ционална зала за спорт и
публични събития, както
и две зали за извънкласни
дейности с родители и
ученици от двете учили-
ща. 

„С изграждането на
тези два центъра ще се
подобри достъпа до пред-
училищно и основно
образование, до здравни-
те услуги за деца, бре-
менни жени и млади

семейства. Желанието ни
е да се намали процентът
на отпадащите ученици и
да се подобри комуника-
ция между медицинските
специалисти и ромската
общност, като се осигури
първични здравни услуги
и се задействат конкрет-
ни мерки за здравната
превенция и семейното
планиране“, посочи
заместник-кметът Георги
Титюков .

„Образованието и
здравеопазването са най-
важни за всяко едно
човешко същество. Това,
което направихме е
първата и най-важна част
по проекта с помощта на
Община Пловдив.
Разчитаме двата центъра
да работят още дълги

години и да бъдат полез-
ни на хората. Българо-
швейцарската програма
стигна до крайния етап от
проекта след 9 години“,
отбеляза посланик
Мюриел Берсе Коен. 

„Тези два центъра са
много важни в този квар-
тал, защото интеграцията
може да се случи с обра-
зование, но и без здравео-
пазване не може“, заяви
кметът на район Източен
Николай Чунчуков. 

Още през 2017 г. по
проекта бяха построени
две детски площадки в
двора на ДГ „Лилия“ в
Столипиново. Освен
инфраструктурни мерки,
в рамките на проекта се
осъществяват и дейности
за здравна и образовател-
на интеграция на уязви-
ми групи. Наети са общо
6 лекари, 9 учители, 1
образователен експерт, 3
образователни медиатори
и 4 здравни медиатори. В
различните образовател-
ни дейности са обхванати
над 400 деца от
Столипиново и Куклен. В
рамките на проекта са
проведени 39 здравни
кампании и са направени
над 4000 индивидуални
здравни консултации,
включително на здравно
неосигурени лица. 

Партньори на
Община Пловдив по про-
екта са социална фонда-
ция „Инди Рома 97“,
общинска фондация
„Пловдив 2019“, Община
Куклен, СУ „Найден
Геров“, ОУ „Кирил
Нектариев“, ДГ „Лилия“.

Прерязаха лентата на здравен 
и образователен център по
Българо-швейцарска програма

П
роизводство на
прибори за едно-
кратна употреба от

картофено нишесте доне-
соха приза „Най-добър
млад предприемач“ и
7000 лева от конкурса,
организиран от Община
Пловдив. 10 финалисти
между 18 и 33 години се
бориха за призовите
места в десетото юбилей-
но издание на състезание-
то за бизнес проекти. На
церемония в „Гранд хотел
Пловдив”  за победител бе
обявен Димо Иванов,
който е възпитаник на
Факултета по икономика
на Пловдивския универ-
ситет. Той обаче побърза
да повика на сцената своя
съдружник – 12-класника
от Националната търговс-
ка гимназия Станислав
Стоянов като дясната му
ръка в това бизнес начи-
нание.

„Идеята се роди спон-
танно от желанието ни да
създадем продукт, който
да замени пластмасовите
вилици, лъжици и чаши.
Утрешният ден започва от

днес, трябва да пазим пла-
нетата чиста. Ако имате
пари за инвестиране – ние
сме насреща”, обърна се
към публиката в залата
Димо. А Станислав
допълни: „Повярвахме в
себе си, благодарим, че и

вие повярвахте в нас” и не
пропусна да спомене и
училището, дало му нуж-
ните предприемачески
знания и умения.
Зрелостникът от специ-
алност „Митническа и
данъчна администрация”

се готви за матури и ще
продължи образованието
си в България. Наред с
работата по реализация на
проекта.

Второто място и награ-
дата от 4000 лева отиде
при Марчела Апостолова,

която е бивша ученичка на
Френската гимназия. Тя е
магистър по изящни изку-
ства от Сорбоната, но
решава да се завърне да
живее и работи в родния
Пловдив. Идеята, с която
спечели, са интерактивни

тениски с мобилно прило-
жение. Марчела е старти-
рала бизнеса си преди
една година, като сама
щампова на ръка фланел-
ките, изработени по неин
дизайн. Мобилното при-
ложение за добавена
реалност дава възмож-
ност за сканиране на
тениската, при което са
появава изображение на
забележителности от
Пловдив – Античен
театър, паметник на
Съединението, Римски
стадион. С текст на
български, английски и
френски.

Изключително атрак-
тивните проекти прину-
дили журито да присъди
две трети награди от по
2000 лева. Те са за
Николай Чочев и неговия
проект за мобилна авто-
мивка, която ще работи
основно с пара.
Призьорът заяви, че идея-
та му е толкова иноватив-
на, че ще обърне предста-
вите за този вид услуга.
Бившата възпитаничка на
Английската гимназия и
УНСС Мануела
Стефанова спечели друга-
та трета награда и тя е за
създаване на споделено
пространство за учене. То
ще дава нова възможност
на студентите, подобно на
условията, които предла-
гат западните университе-
ти, поясни Мануела.

Специалната награда
на „Ротари Филипопол” и
сумата от 500 лева отиде
при Гергана Кирева за
художествено ателие
„Арт релакс”.

Десети път „Най-добър млад
предприемач“ – старт за бизнес проекти

Обществените тоалетни
вече безплатни
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В район „Източен“ е
готов четвъртият поред
паркинг от началото на
годината. Той се намира
на ул. „Славянска“ 93,

на гърба на бившето
АОНСУ и е с капацитет
над 25 места, съобщи
кметът Николай Чунчу-
ков. 

От началото на тазго-
дишната строителна про-
грама в „Източен“ са
изградени паркинги и са
облагородени две между-
блокови пространства на
улица „Богомил“ и едно
на „Цариградско шосе“. 

Паркинг с над 60
места бе изграден на
бул. "Цариградско
шосе“ 41. Простран-
ството на гърба на блока
от вход А до вход Д е
изцяло преасфалтирано
и облагородено. Там
доскоро имаше стари и
неугледни ламаринени
гаражи. Паркингът се
намира близо до едно от
н а й - п о с е щ а в а н и т е
места в квартала – парк
"Изгрев“, ко¨¨йто мина-
лата година бе облагоро-
ден и обновен. 

Подобряване на
условията на средата на
живот е сред основните
приоритети в работата
ни и през тази година,
подчерта кметът на
район „Източен“
Николай Чунчуков. 

„Източен“ строи
ударно паркинги 

Продължава облаго-
родяването на уникал-
ния и единствен по рода
си за Пловдив кът за
отдих „Моливчета” в
„Северен, съобщи
кметът на района  Ральо
Ралев. Привлекателното
място за отдих се нами-
ра в парк „Майоров” (в
близост до ул.”Неофит
Рилски, западно от
пешеходния мост) и се
забелязва отдалече с
цветните и неповтори-
ми пейки, наподобява-
щи моливчета. Новото
допълнение са монтира-
ните бетонни стъпки,
както и атрактивните
животни, поставени на
дървото до цветните
пейки – орел, кълвач и
к а т е р и ч к а .
Пространството се
облагородява от район-
ната администрация
съвместно с фондация

„Стария бряст”  от
Сливен. Бяха поставени
и хранилки за птици

Продължава изграж-
дането и обособяването
на нови паркоместа в
район “Северен”.

Жители на Кършияка се
сдобиха с поредния пар-
кинг в междублоковото
пространство на
ул."Мануш войвода" №
57 с 19 места за парки-
ране.

Нова детска площад-
ка ще радва малчугани-
те от "Южен".  Мястото
е ул."Поручик Въльо
Стефов" до бл. № 1114.
Обктът е с площ 225
квадратни метра.
Предвидени са комби-
нирано съоръжение с
люлка, клатушка, бесед-
ка, 10 пейки за отмора,
разясни районният кмет
Борислав Инчев.
Площадката трябва да е
готова през месец май.

С ново улично освет-
ление ще се сдобият
редица улици в район
"Южен". През тази
година сме заложили 30
000 лева за ново освет-
ление на пет участъка от
улици, има готови про-
екти , както и всички
разрешителни, обясни

Борислав Инчев.
Улиците са  "Порт

Артур", "Георги Иконо-

мов", "Георги Кондо-
лов", "Иван Кесяков",
както и "Даме Груев". За
проектиране пък са под-
готвени "Горно Броди",
ул. "Петър Васков",
"Николай Копеник",
"Бугариево", "Букет" в
квартал "Коматево",
"Петко Войвода".

Над 30 жилищни
сгради в центъра са
включени в проекта за
саниране със средствата
по оперативна програма
"Региони в растеж".
Къщите се намират пре-
димно на ул. "Иван
Вазов", "Христо Г.
Данов", "Райко
Даскалов", "Княз
Александър I". В след-
ващите година-две
предстои реставрация.
Според  кмета на рай-
она Георги Стаменов в
последните три години
са възстановени доста
сгради в центъра. През
миналата година район-
ната администрация е
връчила на собствени-
ците над 70 предписа-
ния за ремонт на сгра-
дите със статут на
паметници на културата
и други, които попадат в

а р х и т е к т у р н и я
ансамбъл  и много от
тях са започнали ремон-
ти.

Бившата детска гра-
дина на ул. "Емил де
Лавеле", реституирана
през 90-те години, ще
бъде реставрирана.
Проектът вече е внесен

за разглеждане, инфор-
мира Георги Стаменов.
Сградата се намира на
изключително атрак-
тивно място - срещу
Цар-Симеоновата гра-
дина. 

Тя е една от перлите
на архитектурното
наследство на града.

Още една детска
площадка в „Южен“

„Централен“ санира стари сгради

„Моливчето“ в „Северен“
и с хранилки за птици

Кметът на „Тракия“
Костадин Димитров и
жители на района заса-
диха 15 смърча в новия
парк между булевард
„Освобождение“ и ул.
„Григор Божков“. По
време на коледните
празници дръвчетата
украсяваха стълбите на
Каменица и бяха разпо-
ложени около надписа
„ T o g e t h e r “ .
Инициативата на
Община Пловдив и ОП
„Градини и паркове“ бе
под надслов „Украси
елха“ и имаше за цел
пловдивчани да се
включат заедно в укра-
сяването на едно от
емблематичните места
в града. Дръвчетата
бяха засадени в най-

новото зелено про-
странство в „Тракия“. 

Тракийци вече имат
удоволствието да спор-
туват на поредната
обновена площадка.
Нов асфалт, укрепени
огради, кошове за
стрийтбол, комбинира-

ни с футболно игрище
са част от екстрите на
игрището в простран-
ството между блокове
95 и 96. Откриването й
ще стане с демонстра-
тивен стрийтбол мач,
съобщи районният кмет
Костадин Димитров.

„Тракия“ залесява новия парк

Район "Западен“
обяви обществена пор-
ъчка за изграждането на
три нови паркинга. Най-
големият от тях ще е на
булевард "Копривщица“
- зад известния като
Натовския блок.
Съоръжението ще е за
50 автомобила. Паркинг
ще бъде изграден и на
улица "Ружа“. Той ще се
намира между двата 16-
етажни блока и ще
места за 48 автомобила. 

На една от най-нев-
ралгичните точки в рай-
она  - улица "Бряст“, зад
общежитията на
Медицинския универ-
ситет ,също ще бъдат
изградени нови 28 пар-
коместа.

Акция по залесява-
нето на новия парк в
квартал „Прослав“
предприе общинската
администрация на
“Западен”. В засаждане-
то на 15 дръвчетата се
включи кметът на район

„Западен“ Димитър
Колев, неговите замест-
ници и директорът на
ОП „Градини и парко-
ве“ Стоян Алексиев.

Паркът в „Прослав“
бе официално открит
през октомври 2018
година. На запустялото
преди място, където се
помещаваше старата
сграда на детската гра-
дина на квартала, бяха
изградени 800 квадрат-
ни метра алеи, детска

площадка и фитнес на
открито. 

Паркът разполага
също с поливна систе-
ма, ограда, голяма
беседка и чешма, осве-
тен е със 17 лампи и се
охранява от 14 видеока-
мери. 

За кратко той се пре-
върна в любимо място
за хората от „Прослав“,
като бе изключително
посещаван дори и през
зимните месеци.

Нови 126 паркоместа в „Западен“

Кметът Николай Чунчуков връчи на детските

градини в района устройства 

за профили в платформата „Посещаемо

и безопасно училище“

Ральо Ралев бе гост в училище „Райна Княгиня“

за Международния ден на водата.
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- Г-н Илиев, кой ви
посочи пътя за "Лаута"?

- Стана малко случайно.
Оказа се, че в "Лаута" се
намира най-близкото фут-
болно игрище до жилищ-
ния район "Тракия", където
живеем. Баща ми ме хвана
за ръка и бързо, бързо стиг-
нахме до стадиона. Сега
мога да кажа, че съм най-
щастливият човек, защото
съм орисан да нося екипа
на този велик клуб. В нача-
лото имаше някакви нераз-
бории, защото нямаше
група на моята възраст,
започнах да тренирам с по-
големите. После се оказа,
че това е по-добрият вари-
ант.

- Вие сте от малкото
български юноши, които
са били на проби в англий-
ски клубове. Разкажете за
кои отбори става въпрос?

- През 2003 година
получих покана за проби от
"Саутхемптън", а през
2004-та интерес към мен
прояви "Челси". Няма да
описвам какви емоции пре-
живях. И от двата клуба

бяха категорични, че са ме
харесали и много искат да
се включа в техните отбо-
ри. За съжаление тогава
шефовете на Локо обявиха
някакви фантастични
трансферни цени и всичко
се провали. Очевидно това
са хора, които нямат нищо
общо с футболния бизнес. 

- Този сезон редувате
силни със слаби мачове.
Какво се случва с отбора?

- Така е. Всички знаем
за това лъкатушене. Но
искам да кажа, че с момче-
тата здраво работим и съм
оптимист за бъдещето на

Локо. Затова се обръщам
към феновете ни да бъдат
по-търпеливи, защото доб-
рите резултати със сигур-
ност ще дойдат.

- Стана дума за фено-
вете. Докога ще про-
дължава войната между
агитките?

- Вижте. Феновете по
света не се различават
много. Навсякъде има така
наречените запалянковци,
които ходят по стадионите,
за да предизвикват безре-
дици. Лично аз много вяр-
вам на нашата агитка, в
която има интелигентни

хора. И не случайно онези,
които правят белите, нама-
ляват. Искрено се надявам
на българските стадиони
да започнат да идват истин-
ски фенове, които да ходят
на мачовете заедно с децата
си. Това ще бъде голяма
победа за българския фут-
бол.

- Какво според вас е
необходимо Локо да
стане конкурентен на
грандовете?

- На първо място това е
работата в детско-юношес-
ката школа, която трябва да
се превърне във фабрика за

таланти. Феновете и ръко-
водството да заработят
заедно, да загърбят минали
неразбирателства. Но в
основата е финансовата
стабилност на клуба.
Защото бе сериозни сред-
ства нищо голямо не
можем да направим.

- Срещу "Дунав" запи-
сахте мач N100 с екипа
на Локо. Смятате ли, че
можете да подобрите
този личен рекорд?

- Сега ще ви кажа нещо
в тази връзка, но ще ви
помоля да не ми се смеете.
Научих от медиите за това.
Просто не съм се сетил да
броя колко пъти съм обли-
чал екипа на Локо. Сега
обещавам до края на карие-
рата си да не пропусна
нито един мач.

- А дербитата с
"Ботев" помните ли?

- Не ме притискайте.
Някои от тези двубои наи-
стина помня. Като послед-
ната победа с 1:0. Тогава
вкарах гола и от радост сва-
лих фланелката.

- Как посрещнахте

новината, че Пловдив
има шансове да домакин-
ства на световното
първенство през 2030
година?

- Това ще бъде нещо
уникално за нашия град.
Пловдив ще се нареди сред
градовете, които ще бъдат
записани в историята на
световния футбол. Сега,
когато вече сме Европейска
столица на културата,
съвсем логично е да станем
център и на големия фут-
бол.

- Бяхте 4 години в
Полша, но обикаляхте и
други държави. Усетихте
ли сериозни промени в
живота на Пловдив? 

- Само човек, който не
обича Пловдив, може да не
види какво се случва в
града ни. Наистина живеем
в един европейски град,
който се развива с широки
крачки. Няма да ми стигне
времето, за да ги изброя.
Повече от очевидно е, моят
любим Пловдив се развива
в правилната посока, върви
към бъдещето.

Пловдив има уникалния шанс да 
влезе в историята на световния футбол!

Бях в Полша в про-
дължение на 4 години - от
2014 до 2018 година. Така
че имах достатъчно време,
за да науча езика и да
свикна с живота в тази
страна. Първите три сезо-
на играх във
"Висла"(Плоцк). Щастлив
съм, че помогнах на отбо-
ра, който се подвизаваше
във второто ниво на пол-
ския футбол, да се класира
за Екстра класа. В другия
полски отбор -
"Подбескидзе", се състеза-
вах само една година,
защото се наложи да се
върна. Поляците много
приличат на българите,
сходни са по характер и не
беше трудно да се адапти-
рам. 

Обикнах условията за
футбол в Полша, стадио-
ните са хубави, добре под-
готвени терени, феновете,
всичко, което ни прави по-
добри играчи. В Полша
оставих страхотни прияте-

ли, с които често се чува-
ме.

Няма да крия, че
"Лаута" много ми липсва-
ше. Особено последната
година. Сега като капитан
на отбора отговорността

ми е значително по-голя-
ма, защото и в най-трудни-
те моменти трябва да съм
начело и да водя момчета-
та. Ще бъда истински
щастлив да завърша
кариерата си на "Лаута".

В Полша е хубаво, 
но Лаута ме влечеше

Няма никакво съмнение, че напада-
телят на "Локомотив" Димитър
Илиев е сред най-талантливите
български футболисти. Той записва
дебютния си мач в мъжкия тим на
"Локомотив" през 2004-та, когато е
едва на 16 години. Това е отборът,
който става за първи път шампион
на България. Митко се появява на
терена срещу софийското Локо.
"Играх само 15 минути, които никога
няма да забравя", спомня си футбо-
листът. През 2006 г. БФС награжда-

ва Илиев за най-добър млад играч.
Има два мача в младежкия национален
отбор.

Димитър Илиев е роден на 25.09.
1988 г. в Пловдив. Започва да играе в
Локо още ненавършил 8 години. В
досегашната си кариера, освен фла-
нелката на пловдивското Локо, е
обличал екипите на ЦСКА, "Миньор"
(Пк), "Монтана", "Пирин", "Локомотив"
(Сф) и полските "Висла" и
"Подбескидзе". Щастливо е женен за
Мартина, има син Йоан на 10 месеца.

Звездата на "Ботев"
Тодор Неделев обяви на
висок глас, че Митко
Илиев е най-добрият фут-
болист на "Локомотив" за
2018 година. Това той
заяви по време на награж-
даването на най-добрите
играчи на Пловдив за
изминалия сезон. В ново-
годишната анкета Неделев
беше посочен на първо
място, втори остана Митко
Илиев, а трети вратарят на
жълто-черните Даниел
Кайзер. 

Да получиш такава
оценка от футболист на
отбор, който е най-голе-
мият съперник на Локо,
говори за спортсменство.
Винаги съм бил обективен
и с ръка на сърцето ще
кажа, че Тошко Неделев
безапелационно е №1 в
Пловдив за 2018 година. За
мен класацията е реална,
убеден е Илиев. Както е
известно, капитанът на
"смърфовете" бе посочен
на първо място в Локо в
новогодишната анкета на
черно-бялата агитка.

И н д и в и д у а л н и т е
награди обаче не са на пре-
ден план. Важното е
"Локомотив" да изглежда
по-добре и като отбор да
постигнем нещо по-значи-

мо. Никога не съм крил, че
искам да завърша кариера-
та си там, откъдето съм
започнал. 

Но все пак все още
нямам навършени 31 и
искам да поиграя още

някол-
ко години, стига да съм
здрав. Във футбола никога
не могат да се правят
дългосрочни планове, но
сега съм в "Локомотив" и
времето ще покаже, споде-
ли Илиев.

Капитанът на “Локомотив” Димитър Илиев:

Тодор Неделев:  Митко е
най-добрият футболист
на „Локомотив“

Илиев е втори в класацията за футболист на Пловдив
за 2018 година след Тодор Неделев

Илиев като футболист на полския „Висла“/Плоцк/



О
фициалният сайт
н а
Международната

федерация по волейбол –
fivb.com, публикува на
заглавната си страница
обширен материал за
либерото на ВК
"Марица" и националния
отбор на България Жана
Тодорова. Това е
изключително сериозно
признание, което не се
среща всеки ден в бюле-
тините на ФИВБ. И гово-
ри за абсолютния автори-
тет на пловдивския и
българския волейбол.
Любопитен е и комен-
тарът, който прави Жана
Тодорова.

Ето публикацията
на ФИВБ:

„Жана Тодорова, една
от изгряващите звезди в
света на женския волей-
бол, вече очаква с
нетърпение дебюта на
своя отбор във
Волейболната лига на
нациите на ФИВБ.
България триумфира с
първата в историята Купа
на претендентите на
ФИВБ през 2018 година, а
либерото стана първа в
ранглистата за най-добър
посрещач на надпревара-
та в Перу, но, както сама-
та тя каза пред fivb.com,
най-голямата награда за
техните усилия е правото
да играят във
Волейболната лига на
нациите.

След спечелването на
златото в Европейска лига
2018, България си извою-
ва правото да представи
своя континент в първото
издание на Купата на пре-
тендентите. Балканските
лъвици загубиха само
един гейм по пътя към
златото в Лима, а Жана
Тодорова допринесе 

много за този успех.
"Събрахме се един нов

отбор от млади момичета,
които искахме да се дока-
зваме”, коментира
Тодорова. “В Перу чув-
ствахме тежка умора от
дългото пътуване, но с
морално-волеви качества
и добър колектив
издържахме успешно.
Класиране за Лигата на
нациите беше голямата ни
цел. Сега мисля, че след

ващата ни цел е да се
задържим в нея, защото
там ни е мястото. Ние сме
един от четирите отбора,
които могат да изпаднат,
което обаче е по-скоро
мотивиращо…”

Жана Тодорова е обя-
вявана за най-добро либе-
ро на световно първен-
ство два пъти – на шам-
пионата до 23 години
през 2017 година в
Словения и на този до 20 

години през 2015 в
Пуерто Рико. През 2018,
на 21 години,тя направи
дебюта си и на Световно
първенство за жени и
отново успя да впечатли.
Дори Джовани Гуидети,
треньорът на Турция и на
световния клубен шам-
пион "ВакъфБанк"
(Истанбул), я похвали
като една от най-добрите,
които е видял в Япония.

Но българското либе-
ро предпочита да остане
здраво стъпила на земята.
“Разбира се, поласкана
съм. Такива похвали и
награди ме карат да
мисля, че всичките лише-
ния си заслужават. Но
също знам, че имам още
много да се развивам във
всички елементи на своя
пост. Би било страхотно
да получа награда за най-
добро либеро и на ниво
жени, но това не ми е
фикс идея. Чувала съм от
треньорите, че либерото
става добро на 27-28
години. Така че за мен
има време. Много по-
важно е да спечелим
медали с отбора.”

“В моите смели мечти
е едно класиране в топ

шест на Волейболната
лига на нациите, но
стъпка по стъпка – да си
извървим пътя”, про-
дължи тя. “Нивото на
отборите, с които ще
играем, е много високо и
е важно  да играем без
напрежение, да трупаме
опит и самочувствие и да
вярваме, че вървим в пра-
вилната посока.”

България ще дебютира
във Волейболната лига на
нациите у дома пред
своите фенове, като
посреща Белгия, САЩ и
Япония през първия
уикенд на тазгодишното
издание от 21 до 23 май.
“Да играя пред родна пуб-
лика и да усещам хората
до мен много ме амбици-
ра и ме кара понякога
даже да надскачам
възможностите си”, при-
зна Тодорова.

Но дотогава фокусът и
е върху завършването на
още един успешен клубен
сезон с "Марица".
Отборът от родния й град
Пловдив, в който е прека-
рала цялата си кариера
дотук, е без загуба  в
Националната лига от
ноември 2015, и върви
уверено към петата си
поредна титла. ВК
"Марица" играе и в
Шампионската лига за
трети пореден път. От
миналата година насам
Тодорова има късмета да
тренира под ръководство-
то на един и същи трень-
ор в "Марица" и в нацио-
налния отбор.

“При Иван Петков
чувствам повече отговор-
ност в националния
отбор, отколкото преди.
Той много ми е помагал в
моето развитие и не
искам да го разочаровам.
Много е взискателен, но
усеща кога ми е трудно,
така както и аз усещам,
когато той има тежки

моменти”, посочи тя.
Сега Жана е висока

1.70 м, но е била само
1.40 м, когато на 13 годи-
ни отишла във волейбол-
ната зала. Треньорите в
"Марица" за малко щели
да я върнат, но склонили
да й дадат шанс и скоро
разбрали, че има усет към
топката. Оттогава и досе-
га тя е в този клуб.

“Има и много други
причини да остана тук, но
много ми харесва, че
клубът следва своя дълго-
срочен план и стъпка по
стъпка вървим нагоре.
Всеки един човек в клуба
е пълен професиона-
лист”, коментира
Тодорова. “Не отхвърлям
възможността да премина
в друг клуб, но изчаквам
подходящо предложе-
ние.”

Тодорова използва
краткото си време за
почивка за уроци по
уиндсърфинг на
Черноморието. Харесва
българското море. Много
обича и планината, но й е
забранено да кара ски,
откакто играе волейбол
заради риска от контузии.
Тодорова е страстна
любителка на театъра.
Има късмета да живее в
град, избран да бъде
Европейска столица на
културата за 2019 година,
но също използва и всяка
възможност да посещава
театрални постановки в
София. Младата спор-
тистка отделя време и за
следването си в
Пловдивския универси-
тет по специалност сто-
панско управление.
“Много неща искам да
опитам в живота, но не
стига време за всичко”,
обобщи тя.
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Жана Тодорова е новата

звезда на световния волейбол

Помолена да изброи
шестте волейболистки, с
които би искала да играе
в своя идеален отбор,
Тодорова избра сръбки-
нята Мая Огньенович
заради харизмата й да
вдъхновява съотборнич-
ките си, американката
Джордан Ларсън, защото
е комплексен състезател
със страхотно посреща-
не и мисъл в атака, както
и китайката Тин Жу, дру-
гата сръбкиня Тияна
Бошкович и канадката
Фолуке Акинредъуо
заради техния атлетизъм.
Тя добави, че либерото,
на което се възхищава, е
италианката Моника Де
Дженаро. 

Има обаче нещо
много любопитно в този
отбор. 

В него са събрани
волейболистки, които
влизат в категорията на
спортистите милионери.
Така например годишна-
та заплата на познатата
на пловдивските волей-
болни фенове Тин Жу е
1,5 милиона долара.
Очевидно собственици-
те на "ВакъфБанк" са
преценили,  че китайката
е волейболистката, която
може да направи турския
клуб световен шампион.
Срещу 500 хиляди дола-
ра годишна заплата се
разписват сръбкините
Тияна Бошкович и Мая
Огньенович. 

Останалите момичета
също не са за ожалване.

Нямам никакви коле-
бания, че Жана заслуже-
но получи толкова висо-
ко признание. Тя е
изключително интели-
гентно момиче, което
знае  как да постигне
целите си. Хубавото при
нея е, че здраво е стъпила
на земята и не се фанта-
зира. Момичетата в отбо-
ра й имат абсолютно
доверие, което е
изключително важно за
този пост. А и тя знае как
да "говори" с тях.
Признанието наистина е
много голямо, защото аз
нямам спомени  друга
българска волейболистка
да е получавала такова
уважение от Световната
волейболна федерация.

Има обаче една слабост,
която трябва да преодо-
лее. За всеки неуспех,
колкото и малък да е той,
тя се чувства отговорна.
А това понякога пречи.
Особено, когато наисти-
на няма вина. Но, според
мен, това са бели кахъри
и съм убеден, че с
натрупването на опит, ще
ги преодолее. 

Жана обяви своя идеален отбор Иван Петков: Щастливи
сме с голямото признание

Признанието за ЖанаТодорова от ФИВБ

Признанието за

ЖанаТодорова

от ФИВБ

Жана в идеалния отбор на света


