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Заедно!
Футболен
Пловдив
си иска
градския
стадион 

Здравейте!

Спортните успехи на пловдивските
отбори през април ни накараха да бъдем
горди с града си и условията, които предо-
ставя, за да случва всичко това. Радващо е,
че тези успехи идват в годината на
Европейска столица на културата и дават на
домакинството ни още по-голямо очарова-
ние.

И ще се борим успехите да не стихват, нашите спорти-
сти го заслужават. Очакваме да започне реалната работа по
строителството на стадион "Христо Ботев“. Предстои кон-
цесията на стадиона в Лаута, както и тази за детско-юно-
шеска база в район "Тракия“ да бъдат гласувани на сесия на
Общинския съвет. След това идва ред и за концесията на
стадион „Спартак“. Ще работим и за стадион „Пловдив“.
Градът заслужава да е домакин на голям футболен празник. 

А Пловдив продължава  да живее с темпото на бързо
развиващ се град. Вече е отворен подлезът под Пощата -
много важно съоръжение, което не беше ремонтирано,
откакто е построено в началото на 80-те години на миналия
век.Надявам се следващите няколко десетилетия съоръже-
нието да функционира безпроблемно.

Ремонтът продължава и на площад „Централен“, рабо-
ти се и по галерията на ул. „Гладстон“. Това са сложни обе-
кти, които искат време и средства, за да станат готови. Но
ще ще успеем и в края на лятото ще имаме нов прощад и
нова галерия.

Инж. Иван Тотев,
Кмет на Пловдив
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Браво,
Пловдив,
това е
пътят!
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П
ловдив ликува! „Ботев“
и „Локомотив“ ще
играят на финала за

футболната купа на България.
Това е исторически миг във
футболната история на града.
Купата отново ще дойде в
града ни.

Може да има 100 финала,
но за нас, пловдивчани, това е
финалът на финалите, написа
в социалните мрежи кметът на
Пловдив Иван Тотев, след като
стана ясно, че на 15 май
„Ботев“ и „Локо“ ще спорят за
трофея.

Финалът е пловдивски.
Съдбата праща подарък зара-
ди красивите футболни исто-
рии на „Ботев“ и „Локомотив“.
Без преувеличения, това е наи-
стина е исторически миг. И
„Локомотив“, и „Ботев“ са
играли финали, печелили са
финали, но сега стигнаха до
финала на мечтите си.
Стигнаха до мечтата на един
футболен град.

През април Пловдив беше
горд и със спечелените волей-
болни и баскетболни купи.

Волейболен клуб
„Марица“ (Пловдив) спази
традицията и показа пред
пловдивската общественост
двете спечелени купи.
Трофеите бяха вдигнати

тържествено от балкона на
кметството. Маричанки спече-
лиха своя четвърти златен
дубъл в клубната история
(2015, 2017, 2018, 2019 г.) и за
първи път от 7 години вдигна-
ха трофей в Пловдив, след
като на 18 април печелиха
финала в турнира Купа
България с 3:0 над „Берое“ в

зала „Колодрума“.В началото
на април момичетата на Иван
Петков станаха за пети поре-
ден път женски волейболен
шампион на България, след
като победиха „Левски“ с 3:0
победи във финалния плейоф.

„Радвам се, че отново
посрещаме абсолютните шам-
пиони от „Марица“, каза
кметът на Пловдив инж. Иван
Тотев. Той изрази подкрепа и
респект към това, което пости-
гат отборът, треньорите, пре-
зидентът. „Гордеем се с ваши-
те резултати. Благодаря, че се
включвате и в различни обще-
ствени каузи. „Община
Пловдив подпомага спорта в
града и ще продължи да го
прави. Надявам се пловдивс-
ката общественост и бизнесът
да подпомогнат още повече
отбора, защото поддържането
на такива резултати изисква
средства“,призова кметът
Иван Тотев.

„Можем да вървим
напред. Мечтите ни са големи.
Парите са фактор, но само те
не са достатъчни. Колективът
е много важен”, заяви от своя
страна президентът на ВК
„Марица“ Илия Динков и под-
черта, че се надява следващата
година да бъде по-успешна с
помощта на всички приятели.

Купата за извоюваното
трето място в Балканската
лига по баскетбол показа  и
отборът на „Академик Бултекс
99“. Бронзовите медали са
първите отличия от официал-
на международна надпревара
в клубната история на
„Академик Бултекс 99“ и
първи за последните 30 годи-
ни за колективните спортове в
Пловдив.

Още две купи бяха спече-
лени от силния международен
турнир в Сараево, където
отборът на 16-годишните се
представи без загуба и спече-
ли първото място, а във възра-
стовата група на най-малките
– 12-годишните, извоюваха
трето място. 14-годишни
надежди на пловдивския клуб
останаха на престижното 6-о
място в класирането.

„Академик Бултекс 99“ е
един от най-представителните
спортни отбори в Пловдив.
Поздравления за постижения-
та до момента. Радостно е, че
победи има и при децата, не
само при мъжкия отбор“,
заяви кметът Иван Тотев.
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Исторически финал!
Купата е в Пловдив

Президентът 
на Германия:



К
метът на Пловдив
инж. Иван Тотев,
народни представи-

тели, районни и замест-
ник-кметове, общински
съветници и граждани
присъстваха на официал-
ното откриване на рекон-
струираното пътно съоръ-
жение на улица
„Гладстон“.

„Това е едно много
важно съоръжение, което
не беше ремонтирано,
откакто е построено в
началото на 80-те години
на миналия век. То е със
сложна „струнна“ кон-
струкция и обновяването
му бе наложително зара-
ди аварийното му състоя-
ние“, обясни кметът Иван
Тотев.

Затварянето на пътно-
то съоръжение, което
включва в себе си три
подлеза, бе по предписа-
ние на КАТ заради евен-
туална опасност от пада-
не на елементи от него.
Ремонтирана е и кон-
структивната част, поло-
жена е хидроизолация,
реализирани са мерки за
безопасност, има скоро-
стомер преди влизане в
подлеза, светлоотразител-
ни табели, поставена е
маркировка, подменена е
ВиК системата, монтира-
ни са допълнителни
отводнителни шахти.

Реконструкцията е
част от мащабния проект
за обновяване на площад
„Централен“ в града.

„Надявам се следва-
щите няколко десетиле-
тия съоръжението да
функционира безпроб-
лемно. 

Ремонтът продължава
и на площад
„Централен“, работи се и
по галерията на ул.
„Гладстон“. Това са слож-
ни обекти, които искат
време и средства, за да
станат готови“, уточни
още кметът Иван Тотев.
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Подлезът на Пощата готов,
отпушва трафика в центъра

Улица „Христо Г.
Данов“ е с нови по-широ-
ки тротоари за пешеход-
ците, ново осветление и
стълбове, положен е и
нов асфалт. Отсечката
беше отворена за движе-
ние. Изградена е и
тръбно-канална мрежа
за улуци и кабелите на
телевизионните операто-
ри.

Паркирането на авто-
мобилите ще става успо-
редно от едната страна,
което намалява броя на
паркоместата от 53 на

29. Поради тази причина
паркирането по еднопо-
сочната улица „Бетовен“
вече ще става успоредно
от двете страни.

„ П р е д в и ж д а м е
ремонтът на ул. „Христо
Г. Данов“ да продължи до
бул. „Руски“ заедно с реа-
лизацията на ремонта на
Дондуковата градина и
площада пред Дома на
младоженците“, посочи
кметът на Пловдив инж.
Иван Тотев.

Обособени са няколко
паркоместа за таксита,

предстои да бъдат поста-
вени и подземни контей-
нери за смет, както на
улица „Отец Паисий“.

През последните
години централната град-
ска част на Пловдив е
обновена изцяло, все още
има малки участъци,
които да се ремонтират, а
инфраструктурата е
устойчива във времето. В
новия Генерален план за
организация на движе-
нието се предвижда
обособяване на „Зелена
зона“.

Нови 20 автомата за
паркиране в „Синя зона“
ще улесняват жителите и
гостите на Пловдив,
съобщи директорът на
ОП „Паркиране и репат-
риране“ Ненко
Калакунов. Те са монти-
рани на улици в централ-
ната градска част, сред

които ул. „Цар Асен“, „Д-
р Г. М. Димитров“,
„Крали Марко“, „Христо
Г. Данов“ и „Драган
Цанков“. С тях общият
им брой в града става 53.  

„Този път сме се опи-
тали да обхванем цели
райони в „Синя зона“,
които да се обслужват

само с паркомати и да не
се налага присъствието на
инкасатори по тези
улици“, коментира Ненко
К а л а к у н о в .
Местоположението им е
нанесено на електронната
карта на сайта на Община
Пловдив, уточни дирек-
торът на ОП „Паркиране
и репатриране“.

Наблюденията сочат,
че все по-често гражда-
ните избират да заплатят
престоя в „Синя зона“
чрез SMS или чрез парко-
матите. Машините са
предпочитани и при
кратковременно паркира-
не, тъй като дават
възможност за таксуване
за 30 минути на стойност
един лев. Много е важно
след това гражданите да
поставят издадения
талон върху таблото на
автомобила си.

Работното време на
„Синя зона“ в Пловдив е
от понеделник до събота
включително – от 8:30 до
17:30 ч, без официалните
празници. Цената от 2
лева на час може да се
заплати с талони, автома-
ти за паркиране или SMS
на номер 1332. 

Улица „Христо Г. Данов“
отвори изцяло обновена

Още 20 паркингавтомати
в града, станаха 53

Автоматите по спир-
ките предлагат всички
видове превозни доку-
менти, които пловдивча-
ни могат да си закупят
съгласно „Наредбата за
реда и условията за пъту-
ване с обществения град-
ски транспорт по основ-
ни автобусни линии на
територията на община
Пловдив“. 

41 е броят са машини-
те по спирките от град-
ския транспорт и още 50
са монтирани в училища-

та и учрежденията в
града под тепетата - или
общо 91 броя TVM авто-
мати, поясниха от общин-
ското предприятие.
Гражданите могат да се
възползват от следните
възможности: билет от
1,50 лева за 1 час с при-
качване; билет от 4 лева,
който важи за всички
автобусни линии в рамки-
те на един календарен
ден, и билет от 5 лева,
който важи за всички
линии 24 часа от момента

на първото валидиране. 
Автоматите имат и

опция "Анализиране на
карта" (пластичните
карти се продават във
всяко едно от районните
кметства), която опция
позволява комбинации и
зареждане за няколко
пътувания. 

Специални екипи пък
правят ежедневни обходи
на стационарните автома-
ти и следят за проблеми и
нужда от зареждане с кон-
сумативи. ¨

Автоматите за билети по спирки и учреждения са 91



В
се така да про-
дължите да се раз-
вивате в икономи-

ческо отношение и като
Европейска столица на

културата да имате голя-
ма посещаемост и още
повече хора да разгледат
града, заяви герман-
ският президент Франк-

Валтер Щайнмайер,
който бе на официално
посещение в страната
ни. Той бе и на първата
си официална визита в

Пловдив, където бе
посрещнат от кмета
Иван Тотев в заседател-
ната зала на общината.

„Ние знаехме, че
идваме на посещение в
Пловдив – Европейската
столица на културата, но
Пловдив не е само град
на култура, но и на ико-
номика. Това е вторият
по големина град в стра-
ната и богатата култура
и история на града ще
спомогнат в бъдеще за
привличането на нови
инвестиции“, каза още
Ф р а н к - В а л т е р
Щайнмайер.

„Пловдив е един от
много бързоразвиващи-
те се региони с най-
голямата индустриална
зона в страната, с хомо-
генно развитие по отно-
шение на индустрия и

култура. Пловдив е
Европейска столица на
културата 2019 заедно с
италианския град
Матера и е един от важ-
ните културни центрове
на Европа“, заяви
кметът  Иван Тотев,
който на разходка с пре-
зидента разказа накрат-
ко за историята на града.
Двамата се спряха на
стълбите на „Каменица“
и разгледаха изложбата
на Берлинската стена,
разположена на площад
„Римски стадион“. 

По-рано през деня
президентът на
Германия посети
немския завод „Либхер“
близо до Пловдив, къде-
то работят над 2000
души, с част от които
той е успял да разговаря.

“Това е само един при-
мер от многото немски
инвестиции в България,
които се реализират от
десетилетия“, сподели
той и каза, че по време
на кръгла маса с българ-
ски и германски иконо-
мисти са обсъждали как
да се привлекат още
повече инвеститори в
бъдеще. 

Президентът на
Германия се подписа в
почетната книга на
Община Пловдив, а
кметът Иван Тотев му
връчи плакети на
Пловдив и Европейска
столица на културата.
По-късно Н.Пр. 

Ф р а н к - В а л т е р
Щайнмайер разгледа
Античния театър, къща
„Клианти“ и се разходи
в Стария град.
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Браво, Пловдив,
това е пътят!

Община Пловдив
получи награда за
активни социално-отго-
ворни политики и цяло-
стен принос за социал-
ното развитие на
България. Отличието
беше връчено на замест-
ник-кмета Георги
Титюков от заместник-
министъра на труда и
социалната политика
Зорница Русинова. Това
се случи по време на
форум на Националния
алианс за социална
отговорност в Пловдив
на тема:

„Предизвикателствата
пред общините и парт-
ньорството с държавата
за реализация и разви-
тие на социалните услу-
ги в съответствие с
новото законодател-
ство“.

„Община Пловдив е
една от най-социалните
общини в България.
Сигурен съм, че после-
дователността и каче-
ството на нашите услуги
са ефективни за гражда-
ните“, сподели в привет-
ствието си към участни-
ците заместник-кметът
Георги Титюков.

На 11 и 12 май 2019
г. в парк "Лаута“ при-
стигат народни
изпълнители от цяла
България за четвъртия
"Народен събор
Пловдив“. Мащабът на
събитието се разширя-
ва всяка година и затова
изграждаме нова трета
сцена, за да може всич-
ки над 4000 участници
да имат възможност за
изява, заяви кметът на
район „Тракия“
Костадин Димитров. 

По време на фести-
вала ще се състоят кон-
церти на Виевската
група, Николай
Славеев и бенд,

ансамбъл "Тракия“,
Академичен фолклорен
ансамбъл и оркестър
към "АМТИИ проф.
Асен Диамандиев“,
както и много гайдар-
ски състави, ансамбли,
читалища, училища,
клубове за народни
танци и самодейци.

Организаторите са
подготвили за всички
желаещи уроци по
народни танци, учили-
ще за народни инстру-
менти, хоротека, алея
на занаятите, на която
повече от шейсет зана-
ятчии ще демонстрират
уменията си, както и
фермерски пазар.

4000 участници на
Народния събор в „Лаута“

Барелеф на амери-
канския президент
Удроу Уилсън откриха
кметът на Пловдив
Иван Тотев, посла-
никът на САЩ Ерик
Рубин и ген. Нонка
Матова, председател на
Тракийското дружество
„Войвода Руси
Славов“. Образът на
28-ия президент на
САЩ, защитил
България в преговорите
за Ньойския договор,  е
пресъздаден от Стоян
Заваринов.  Барелефът
е поставен на входа на
сградата на Тракийско
дружество „Войвода
Руси Славов“ в район
„Южен“.

„Град Пловдив дава
голямо значение на
този американски пре-
зидент с наименование
на улица на негово име.
С откриването на негов
барелеф още веднъж
отдаваме почит на
човека, който оставя
голяма следа в история-
та на България, който
защитава териториал-
ната цялост на

България при подпи-
сването на Ньойския
мирен договор“, заяви
кметът Иван Тотев.

Негово превъзходи-
телство Ерик Рубин
благодари за възмож-
ността да участва в
откриването на бареле-
фа, с което се отбелязва
подкрепата на САЩ
към българския сувере-
нитет и независимост.

„100 годни след като
американския прези-
дент Удроу Уилсън
брани териториалната
цялост на България,
българо-американските
двустранни отношения
все повече се
задълбочават. Нашите
икономически, полити-
чески и социални взаи-
моотношения все
повече ни обвързват
като приятели.
България се превърна в
пример за страните от
Западните Балкани,
които искат да се при-
съединят към евроат-
лантическото семей-
ство“, сподели посла-
ник Ерик Рубин.

Градът с барелеф на
президента Уилсън,
защитил България

Президентът на Германия: 

„Пловдив през всички
тези години е бил символ
на свободата, град, който
винаги е бил лидер по
отношение на изразява-
нето на волята на хората
и точно това училище е
мястото, където трябва
да бъде почетен Джон

Ленън. Така предаваме
на поколенията всички
негови мисли и посла-
ния, с които е заразил
целия свят и е вдъхновил
много хора“, каза кметът
Иван Тотев при открива-
нето на барелеф на Джон
Ленън  в НУМТИ

„Добрин Петков“ в
Пловдив. 

Скулптурата е израбо-
тена от британката Лаура
Лиън и е даренa на
Музикалното училище
по повод домакинството
на Пловдив като
Европейска столица на
културата. След офици-
алното откриване, възпи-
таници на Музикалното
училище поздравиха
присъстващите с едни от
най-великите хитове на
„Бийтълс“.

Пловдив като символ
на свободната воля

Общината с признание 
за социална отговорност



Бебе на един месец и
три дни бе най-малкия
гост на представянето на
книгата на Стоянка
Мутафова в Пловдив.
Голямата актриса  гостува
в града по покана на
екипа на ОИ „Старинен
Пловдив“ във връзка с
честването на 50-годищ-
ния юбилей на
Общинския институт.
Самата Стоянка
Мутафова е също юбиляр
тази година, през която
чества 70 години на
сцена.

В Пловдив Стоянка
Мутафова бе придружа-
вана от дъщеря си Мария
Грубешлиева – автор на
книгата и мениджъра си
Евгени Боянов.

Представянето на „Добър
вечер, столетие мое!“ се
състоя в Малка Базилика.
Поради очаквания голям
интерес към обичаната
актриса, организаторите
от ОИ „Старинен
Пловдив“ бяха осигурили
LED екран, на който сре-
щата се излъчваше в реал-
но време, а многобройна-
та публика, която остана
извън залата зае амфите-
атралните седалки на
открито пред входа и
оттам наблюдава излъчва-
нето.

Всички желаещи
имаха възможност да си
закупят книгата, да полу-
чат лично автограф, да се
снимат с голямата актри-
са.

По повод честването
на 70-години творчески
път на сцена кметът на
Пловдив инж.Иван Тотев
изпрати красива кошница
с цветя, почетен плакет и
поздравителен адрес.

„Трудно е човек да
синтезира в няколко
изречения 70-годишен
творчески път на сцена!
Не е възможно накратко
да се опише всичко, което
сте постигнала до тук – с
труд, огромен талант и
вдъхновение, с множе-
ство перипетии, с безре-
зервна обич към профе-
сията, с невероятни
постижения и успехи в
театъра, в киното, в теле-
визията. Всичко, което

човек може да си предста-
ви е част от този дълъг
житейски и творчески път
до тук! Сигурен съм, че
дори да има и други арти-
сти в световната история
с такова творческо дълго-
летие, Вие ги превъзхож-
дате категорично, защото
няма друг артист, който да
се радва на такава безгра-
нична любов от страна на
публиката, на хората от
всички поколения!
Благодаря Ви, че споделя-
те нашия празник – 50
години от създаването на
ОИ „Старинен Пловдив“
в годината, в която Вие
чествате 70 години на
сцена! Аз вярвам, че най-
голямо удовлетворение

ще получите днес, когато
се вгледате в блясъка и
обичта, която струи в
очите на Вашата публика!
Бъдете здрава и про-
дължавайте да сте
вдъхновение за всички
нас!“, бе част от текста на
поздравителния адрес от
кмета Иван Тотев.

„За нас бе чест да
бъдем тук по повод 50
години „Старинен
Пловдив“. Препълнената
Малка базилика се оказа
тясна да побере всички
желаещи! Благодарим на
домакините за поканата и
любезното съдействие, на
спонсорите – Филикон,
Интеркомплес, на Мол
Plovdiv Plaza, х-л

„Одеон“, на Кмета на
община Пловдив инж.
Иван Тотев за почетния
знак, и най-вече на неве-
роятната публика , която
оказа огромно внимание
и чест на любимата
Стояна. Една световна
артистка, която бе гост и
част от събитията на
Европейската столица на
културата“, каза на свой
ред Евгени Боянов,
мениджър на актрисата.

По идея на ОИ
„Старинен Пловдив“  и
директора му Йордан
Илиев 24–те читалища от
Пловдив ще получат кни-
гата „Добър вечер, столе-
тие мое!“ с автограф за
библиотечния им фонд.

Пловдивските фут-
болни клубове се
обединиха в под-

крепа на идеята за
изграждане на стадион
„Пловдив“. Това стана
ясно след среща на кмета
Иван Тотев и заместник-
кметовете Георги
Титюков и Розалин
Петков в Община
Пловдив с представите-
лите на ръководствата на
футболните отбори.

„Желанието и на
Община Пловдив, и на
ръководствата на футбол-
ните клубове е да имаме
стадион, подходящ за
провеждане на европей-
ски и световни първен-
ства. Намерението на
всички е след обновяване-
то на съоръжението, то да
бъде използвано от отбо-
рите, каквато е била идея-
та при първоначалното му
изграждане в края на 80-
те години на миналия
век“, каза кметът Иван
Тотев

Футболните клубове
ще имат собствени спорт-
ни бази, които и в момен-
та стопанисват, където да
могат да се играят срещи
от вътрешното първен-
ство, а големите дербита
ще бъдат на стадион
„Пловдив“. Клубовете са
единни, че искат да
използват стадиона.

„Благодаря на ръко-

водствата на футболните
отбори за срещата, която
се организира във връзка
с намерението на държа-
вата за изграждане на 4
футболни стадиона с
оглед на кандидатстване-
то на страната ни за пред-
стоящите европейско и
световно първенство“,
сподели още Иван Тотев.

„Този вариант нас ни
удовлетворява и ще поз-
воли изграждането на ста-
дион „Локомотив“ за 4-та
категория на УЕФА с 10
000 места. Пловдив вина-
ги е бил футболен град и е
дал много на българския
футбол“, заяви прези-
дентът на „Локомотив“
Христо Крушарски и
категорично застана зад
идеята за голям стадион

„Пловдив“.
„Приветстваме идеята,

която няма нищо общо с
желанието за изграждане

на собствена спортна
база, посочи изпълнител-
ният директор на „Ботев“
Иван Йотков. Стадион

„Пловдив“ трябва да го
има и ще бъде използван,
тъй като се вижда, че
положителната енергия

на футболен Пловдив е
огромна. Доказателство
за това е и участието на
двата пловдивски клуба
на финала за „Купата на
България“.

„Спартак Пловдив
твърдо застава зад пози-
цията на всички отбори и
„За“ идеята за изграждане
на стадион „Пловдив“,
каза Тодор Симеонов от
ФК „Спартак“.

Христо Христов, пре-
зидент на ФК „Марица“
също потвърди, че застава
зад идеята още повече че
Пловдив е футболната
столица на България“
след участието на
„Локомотив“ и „Ботев“ на
финала на първенството.
„Подобно съоръжение ще
се отрази много добре за
цялата спортна обществе-
ност и ще подпомогне за
развитието на детско-
юношеските школи“,
коментира Христов.

„Вече имаме съгласие-
то на лекоатлетическите
клубове за изграждане на
нов модерен стадион,
който да се използва само
за тях – на мястото на уче-
ническия стадион с площ
от над 35 дка с писта за
бягане с 9 коридора и
писта за загряване около
5-то игрище“, обясни
заместник-кметът Георги
Титюков.

Той уточни, че пред-
стои 200 000 лева от бюд-
жета за стадион
„Пловдив“ да бъдат пре-
хвърлени за конкурс за
лекоатлетическия ста-
дион, като техническото
задание за проектиране
ще бъде съобразено и с
отборите по лека атлети-
ка.

ГРАДЪТ 4април 2019 г.

Заедно! Футболен Пловдив
си иска градския стадион 

На опашка за автографи пред обичаната Стоянка Мутафова
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Над 1000 квадратни
метра нова тротоарна
настилка бе поставена в
„Тракия“ на бул.
„Съединение“ в про-
странството между ул.
„Братан“ и бул.
„Шипка“.По пешеходна-
та зона ще бъдат монти-
рани пейки, ще се поста-
вят и големи саксии с
растителност. Мястото е
наситено с търговски
обекти и е сред най-посе-
щаваните в „Тракия“ и по
тази причина от кмет-
ството започнаха облаго-
родяването му.

Строителните дейно-
сти тази година включват
благоустрояване в мик-
рорайоните А6, А7 и А8. 

Премахната е ограда-
та на зелена площ в
"Тракия“, която дълги
години бе недостъпна за
гражданите, съобщи
кметът на района
Костадин Димитров.
Теренът се намира в
съседство с новозалесе-
ните зони в парк "Лаута“

С пролетното залеся-
ване тази година площта
на парк "Лаута“ бе раз-
ширена с 80 декара през
последните пет години.
През това време бяха
засадени над 2100
фиданки от местни рас-
тителни видове, изграде-
на бе поливна система,
нова пешеходна алея с
осветление. 

„Тракия“
благоустроява още
три микрорайона

Кметът на район
„Централен“ Георги
Стаменов и зам.-кметът
инж. Тошо Пашов органи-
зираха обществено
обсъждане във връзка с
довършителните ремонт-
ни дейности в Първа град-
ска част – Север (районът
около ул. „Ламартин“ и
Гроздовия пазар).

„След 40 години иска-
ме кварталът най-сетне да
придобие нов облик.
Разработеният проект е
максимално близък до
законовите норми, на
нуждите и желанията на
живущите в една от най-
старите зони в Пловдив,“
коментира Георги
Стаменов.

Проектът, който е раз-
работен още през 2014 г.
от екип на Община
Пловдив, включва
изграждане на паркоме-

ста, осветление, подземна
комуникация, отводнява-
не на терена, тротоари и
частично озеленяване.

В квартала се
извършваше цялостен
ремонт в рамките на
Интегрирания проект с
Европейско финансиране.
Поради недостиг на сред-
ства работата беше пре-
установена, като про-

дължението на проекта
ще бъде финансирано от
бюджета на Община
Пловдив под контрола на
район „Централен“.

Предстои старт и  на
реконструкцията на
Дондуковата градина,
като съвсем скоро се
очаква и обявяването на
обществената поръчка за
това.

Пореден квартал в
„Централен“ с нов облик

Приключиха строи-
телните дейности по
изграждане и монтиране
на ново улично осветле-
ние на две улици в плов-
дивския район „Южен“ -
три нови стълба на
ул.“Порт Артур“ и чети-
ри на ул. „Георги
Кондолов“ 

„Продължаваме целе-
насочено да работим за
изграждане на ново
улично осветление на
всички места, на които
такова липсва. Това е
един от нашите приори-
тети в инвестиционната
ни програма за 2019 г.“,
сподели кметът
Борислав Инчев.

В момента се работи

и по още 3 участъка в
района -  на ул. „Георги
Икононов“, на ул. „Иван
Кесяков“ и в локалното
платно на ул. „Даме
Груев“. Районната адми-
нистрация има сключен
договор за изготвяне на
проекти за ново улично
осветление за още 7
улици в „Южен“

Има набелязан терен
за евентуалното изграж-
дане на многоетажен
паркинг и в този район.
Едно от възможните
места е в близост до“
Оазис“-ите, коментира
по този повод  Борислав
Инчев.  „Южен“  има
готовност  да започне
работа по още 5 паркин-
га.

Още две улици в „Южен“
с ново осветление

Руините сред хра-
сталак от самораслеци
скоро ще бъдат премах-
нати, а цялата зона зад
общежитията на
Медицинския универ-
ситет ще претърпи
пълна промяна. Зелена
светлина за проекта на
район "Западен" даде
Общинският съвет, гла-
сувайки 120 000 лева. 

Първо ще бъдат пре-
махнати изключително
опасните постройки.
Къщите, собственост
на "Жилфонд", са при-
ютявали няколко ром-
ски семейства, които
вече са преместени.
Преди години там се е

вихрел и пожар. В
момента сградите са
полуразрушени, изо-
ставени и причина
живущите наоколо
периодично да се
оплакват.

След събарянето им
теренът ще се облаго-
роди, ще се направи
градинка, замислени са
и 20 паркоместа. За
любителите на кучета
също има добра новина
- площадката за четири-
ногите им любимци ще
се разшири, ще бъде
обогатена с нови уреди,
обясни кметът на район
„Западен“ Димитър
Колев.

Пълна промяна на
руини в „Западен“ 

Социалните услуги и
проекти в „Източен“ бяха
основна тема на разговор
по време на срещата на
кмета на района Никола
Чунчуков с преподавате-
ли и студенти от
Университета по прилож-
ни науки в германския
град Мюнстер, област
Северен Рейн Вестфалия.

Гостите, сред които
професор, научен работ-
ник, студенти и журна-
лист, бяха запознати с про-
ектите в социалната сфера,
реализирани от районната
администрация. Кметът
Николай Чунчуков пред-
стави пред студентите по
социални дейности услу-
гите, които се предоста-
вят в „Източен.

Висшето учебно заве-
дение в Мюнстер е сред
най-големите немски
университети за прилож-
ни науки. В него се

обучават над 10 000 сту-
денти от целия свят, а
програмите са приори-
тетно ориентирани към
практиката и бъдещата
професионална реализа-
ция на неговите възпита-
ници.

Ново футболно игри-
ще ще се появи съвсем
скоро на улица "Крайна“
в район "Източен",
Теренът се изгражда по

европейските стандарти
и е с размери 38/18 метра.

Подобно футболно
игрище има в двора на
училище "Васил
Левски“, но в по-малки
размери. Идеята е
Община Пловдив да оси-
гури един треньор към
ОДК, за да може повече
деца, които живеят в тази
част на града, да се запа-
лят по спорта. 

Облагородяване на кът
за отдих, южно от
ул.”Борба” № 23-33 в
квартал ”Гагарин”,
извършиха служители от
администрацията на
район „Северен”, начело
с кмета  Ральо Ралев.
Безопасността на деца-
та, които играят на това
място, вече е осигурена
с възстановяването на

оградата. 
Поставена е нова

мрежа, ремонтирана е и
входната врата. Теренът
е почистен, монтирани
са нови дървени елемен-
ти – на люлките и на
беседката, предстои пус-
кане на чешмата за лет-
ния сезон. Бяха пребоя-
дисани  и освежени
съществуващите съоръ-

жения – 9 пейки, 1
беседка, както и детски-
те съоръжения.
Паралелно с боядисва-
нето се осъществи и
залесителна акция.

Администрацията
облагороди и  спортна
площадка в междубло-
ковото пространство на
ул.”Арабаконак” №2-10.
Игрището бе основно

почистено. 
Поставени са нови

врати на входовете на
спортния терен, възста-
новена е липсващата
предпазна мрежа, мон-
тирани са нови спортни
съоръжения – два броя
баскетболни табла с
рингове и мрежи, както
и два броя футболни
врати.  

„Северен“ облагородява кътове за отдих

„Източен“ представи социалните
си услуги пред немски студенти



През 1970 година
Сия Келбечева
прави първата си

тренировка в гребането.
Ако тогава някой й беше
казал, че след 6 години ще
стане олимпийска шам-
пионка, със сигурност
щеше да го помисли за
луд. Още повече, че тя
вече е на 19 години, кога-
то е нормално на тази
възраст да се печелят
титли от най-големите
първенства. Нещо повече
- тази уникална спортист-
ка заедно с партньорката
си Стоянка Груйчева зако-
вават още едно олимпий-
ско отличие в дисципли-
ната двойка без кърмчия.
След златните медали в
Монреал-1976 те вземат
бронзовите  на игрите в
Москва-1980. Двете вели-
ки спортистки са обявени
за почетни граждани на
Пловдив и са носителки
на най-голямото българ-
ско отличие орден "Стара
планина" - първа степен.В
момента Сия Келбечева е
президент на клуба по
гребане "Хеброс".

- Г-жо Келбечева,
защо толкова късно
започнахте да се зани-
мавате професионално
със спорт? И защо
избрахте гребането?

- Всичко стана много
случайно. Бях първи курс
студентка по математика
в Пловдивския универси-
тет. На Гребната база ме
заведе една моя колежка.
Посрещна ме Андон
Субашев. Какво ми каза
не си спомням, но греба-
нето определено ми харе-
са и започнах тренировки.
Бях много дисциплинира-
на. Две години по-късно

вече бях включена в
националния отбор. 

- През 1973 година
късметът Ви събра със
Стоянка Груйчева, за да
направите великата
двойка без кърмчия и да
превземете света.

- Не е точно така.
Двете ни събра Господ, а
ние му се отблагодарихме
с олимпийската титла.

Просто бяхме железни.
- Коя от двете беше

по-капризна?
- Веднага си призна-

вам. Аз бях голямо
мрънкало, но Таня много
бързо разбра, че капризи-
те ми не се отразяват на
тренировките и целите,
които бяхме си постави-
ли. Не мислете, че става
въпрос за нещо много

сериозно. Затова тя си
премълчаваше и не ми
обръщаше голямо внима-
ние. Но когато повиши
тон, знаех, че мрънкането
трябва да приключва.

- Кога разбрахте, че
може да стъпите на
почетната стълбичка в
Монреал?

- Най-напред трябва-
ше да разберем дали ще

пътуваме за олимпиадата.
На една от последните
регати в Единбург се
представихме много
добре, но на световното в
Нотингам останахме 4-ти,
на сантиметри от медали-
те. Започнахме да се при-
тесняваме, че може да се
разминем с Монреал,
макар да чувствахме, че
имаме големи шансове за
медали.

- А по време на само-
то състезание? 

- 200 метра преди
финала няколко лодки се
движехме наравно. Но
Таня усети, че нещо не е
съвсем наред, а и аз започ-
нах да издишам. Тя ме
пипна по гърба и извика:
"Давай Сийо!" Нещо се
случи с мен. Сякаш
Господ ме пипна по
гърба, защото почувствах

допълнителни сили и вече
никой не можеше да ни
спре до финала. Беше
нещо уникално. И досега
продължавам да вярвам,
че тогава наистина беше
ръката на Господ. 

- Можехте ли да
повторите успеха на
игрите в Москва?

- Не мога да бъда
сигурна. Между двете
олимпиади се омъжихме
и станахме майки. Аз
дори бях пред отказване.
Съпругът ми обаче ми
даде кураж, Таня също
беше оптимистка.
Бронзовите медали не са
толкова лош резултат.

- А как става пътува-
нето на лодките, с
които се състезавате.

- За Монреал пътуваха
с кораб близо месец и
половина.

- Завиждате ли на
сегашните състезате-
ли, които тренират при
страхотните условия,
които предлага
Гребната? 

- Благородно - да?
Лошото е, че кадрите в
гребането намаляват, а
младите предпочитат да
щракат с компютрите и не
обичат да се изпотяват.

- Вие сте президент
на "Хеброс". Каква е
картинката при вас?

- Мога само да се
хваля. В последните 10
години неизменно сме в
челната тройка на българ-
ското гребане. А последи-
те два сезона сме ком-
плексни първенци.
Длъжна съм да дам заслу-
женото на треньорите
Петко Аргиров, който е и
национален треньор,
Йордан Минков, Златко
Караиванов, заслужилия
треньор доайена Любен
Голев, Диляна Стоянова,
Симона Гюрова. В нацио-
налния отбор са
Кристиан Василев и
Рангел Кацарски.
Поддържаме много добри
международни връзки с
италианския клуб
Лимити, а на подготовка
на гребната са представи-
телите на "Галатасарай".

- Как ще коментира-
те предстоящото
строителство на втори
гребен канал?

- Този канал ще даде
тласък както на  развитие-
то на нашия спорт, така и
чист въздух за обикнове-
ните хора. Гребната ще
стане уникален център за
здравето на пловдивчани.
Дълбока благодарност на
хората, които управляват
нашия град.
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Гребният комплекс ще 
се превърне в център за
здравето на пловдивчани

Сия

Келбечева

Щом не искаш дискотека,
ще вдигаш щанги

Лагерите следваха един след друг, разкрива Сия
Келбечева част от жестоката подготовка, която
водят гребците преди олимпиадата в Монреал.
Тренировките са  от тъмно до тъмно. Упоритост,
чувство към водата, много труд и всеотдайност са
основните изисквания в  нашия спорт. Но подго-
товката е не само в гребния канал - редуват се ски
бягане, кросове, щанги, спортни игри. Дори когато
вали дъжд и лодките се пълнят с вода, продължа-
ваме да гребем, споделя тя.

Една вечер на Белмекен, където тренирахме
два месеца,  треньорът ни Николай Здравков реши
да разнообрази програмата с дискотека. Стоянка
отказа и това вбеси Здравков.  "Щом не искаш дис-
котека, ще вдигаш щанги!" Наказанието обаче не
стресна Таня, защото щангите вече се бяха пре-
върнали за нас в детски играчки. Така за  един час
тя вдигна 10 тона. Всички бяхме свикнали с желе-
зата, защото сме имали четиричасови тренировки,
като през ръцете ни са минавали  по 70 тона.

Ловят риба с ръце и вечер ги пържат
За световното първенство  в Нотингам национал-

ките водят подготовка във водите на Ропотамо. По
време на гонките забелязват, че край лодките плуват
грамадни пасажи с риба, но някак си са тромави и
неориентирани. В края на всяка тренировка  пълнели
с риба спортните сакове, а вечер я пържели.
Запознати обяснили, че  вкусната риба е кефал. С
всяка следваща гонка Келбечева и Груйчева ставали
все по-добри в ловенето с ръце и дори започнали да
раздават риба на персонала в курортното селище.

Това заяви президентът на Международната
федерация (ФИСА) Жан-Кристоф Ролан при
откриването на световното първенство миналата
година. Били сме тук за много състезания и винаги
сме си тръгвали развълнувани от невероятното
гостоприемство на пловдивчани. 

Президентът на ФИСА подчерта, че подобно
първенство няма как да бъде реализирано без под-
крепата на държавата и общината. 

"Благодаря на организационния комитет и на
всички, които участваха в подготовката на първен-
ството. Благодаря на българското правителство, на
министъра на спорта, на Община Пловдив и всич-
ки партньори. Без вашата подкрепа подобно съби-
тие не би могло да се организира", каза още Ролан.

Министърът на младежта и спорта Красен
Кралев допълни:  "Пловдив е домакинствал на
почти всички състезания, включени в календара
на гребните спортове, но за първи път приема най-
престижния и най-голям шампионат - Световното
първенство за мъже и жени. 

Винаги сме се справяли отлично като организа-
тори и  вярвам, че всички участници ще имат
незабравими моменти по време на надпреварата в
Пловдив". Той изрази увереност, че изграждането
на втори гребен канал ще утвърди Пловдив в
календара на Международната федерация по гре-
бане (ФИСА).

Светът на гребането е
очарован да се събере
отново в Пловдив

Сия и Стоянка в една лодка – златен тандем

Стоянка и Сия като олимпийски шампионки
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Няма никакво съмне-
ние, че Стоянка
Груйчева има

място в книгата за рекор-
дите на Гинес. Не е там,
защото никой не се е
сетил да изпрати уникал-
ната й спортна биография
в Лондон.  А въпросът
защо трябва да е сред
рекордьорите има много
лесен отговор. Ами защо-
то само след 4 години тре-
нировки, без да се е зани-
мавала с гребане като
девойка Стоянка заедно с
партньорката си Сия
Келбечева стават олим-
пийски шампионки на
игрите в Монреал през
1976 година. А 4 години
по-късно  печелят бронз
на олимпиадата в Москва.
Разликата между двете е,
че Стоянка влиза в лодка-
та през 1972-ра, когато
току-що е навършила 17
години, а Сия е на 19 и
вече има 2 години "трудов
стаж". А голямата истина
е, че Пловдив и България
нямаше да имат поредни-
те олимпийски шампион-
ки в гребането, ако пъти-
щата им бяха се размина-
ли. Двете велики спорти-
стки са почетни граждан-
ки на Пловдив и са носи-
телки на най-високото
държавно отличие - орден
"Стара планина" първа
степен.

- Госпожо Груйчева,
кой ви откри за спорта
и защо толкова късно?

- Стана случайно.
Първата ми треньорка
Милка Кулева беше
дошла в техникума по
хранително-вкусова про-
мишленост, за да търси
момичета, които искат да
тренират гребане.
Направило й впечатление
високия ми ръст и без
заобикалки ме попита
дали искам да тренирам.
Аз бях запалена по греба-
нето и веднага приех. А
защо токова късно - така е
било писано. Но трябва да
призная, че на първата

тренировка малко се при-
тесних, тъй като бях на 17
години, а това е възраст, в
която много спортисти
вече имат медали от
състезания у нас и в чуж-
бина.

- Първият ви между-
народен успех?

- Това е 4-тото място
на световното в Нотингам
през 1975 година. Вече
бяхме екип със Сия и се
състезавахме на 1000
метра двойка без
кърмчия. Само няколко

сантиметра ни лишиха от
медала. Много се ядо-
свахме.

- С какво самочув-
ствие заминахте на
олимпийските игри в
Монреал-1976?

- Проведохме страхот-
на подготовка. Всеки ден
старши треньорът
Николай Здравков ни
взимаше силиците.
Имаше голяма битка кой
ще замине за Канада и
затова се трудехме до
премаляване. Много

важна за нас се оказа
изключително силната
международната регата в
западногерманския град
Манхайм, където спече-
лихме първото място.
Освен това тази победа
ни даде самочувствие,
което много ни помогна
по време на олимпийска-
та регата в Монреал.

- Вярвахте ли в побе-
дата?

- След първите гонки
станах оптимистка и
казах на Сия, че имаме

шансове за нещо голямо.
А и тактически много
правилно разиграхме
картите си. Когато набли-
жиха  последите 200
метра, видях, че нашата
лодка и тази на германки-
те вървят заедно. Тогава
извиках "Давай, Сийо!"
И спечелихме златния
медал.

- После дойде
бронзът от игрите в
Москва?

- Така е, но през тези 4
години се случиха доста

хубави неща. Омъжихме
се, родихме деца. Но
водата отново започна да
ни дърпа и трябваше
отново да се настройваме
на спортна вълна. Трябва
да призная, че беше доста
трудно. Сия дори започна
да се колебае дали да не
се откаже. За представя-
нето на  московската
олимпиада ме е яд, защо-
то можехме отново да ста-
нем олимпийски шам-
пионки. Но всяко зло за
добро.

- Необходим ли е наи-
стина втори гребен
канал в Пловдив?

- Повече от необходим.
И не става въпрос само за
спорта. Този втори гребен
канал е нужен за Пловдив,
защото той ще се пре-
върне в още един бял
дроб за малките и
възрастните хора. Освен
това природата ще се
изчисти от трънаците и
храсталаците, които пре-
чат на хората да спортуват
и да се наслаждават на
красивата природа в
парка. И тук трябва да
приветствам Община
Пловдив, която ще дари
пловдивчани с чудесни
условия за почивка и раз-
влечения, каквито малко
градове у нас имат. 

- Подписахте се на
лодката на приятел-
ството?

- Идеята беше страхот-
на. С подписите си пока-
захме за пореден път, че
уважението помежду ни
няма да остарее. 

- Стоите малко
настрана от гребане-
то?

- Така изглежда.
Опитвам се да помагам
колкото мога. Но не съм
далече от спорта.
Президент съм на спорт-
ния клуб по художествена
гимнастика "Тракия".
Работя с много интели-
гентни треньорки и деца.
Времето ми се запълва с
щастливите моменти от
успехите, които постига
клубът.

Стоянка Груйчева стъпва
на олимпийския връх 
с четири години тренировки

Сред най-тачените
гости на световното по
гребане миналата година
в Пловдив беше прези-
дентът на МОК Томас
Бах. Той участва в симво-
личната първа копка във
връзка с предстоящото
изграждане на втория
гребен канал. Компания
му правеха шефът на све-
товната федерация по
гребане Жан-Кристоф
Ролан, кметът на
Пловдив Иван Тотев,
министърът на спорта
Красен Кралев, предсе-
дателят на организацион-
ния комитет Иван Попов. 

"Няма да крия, че съм
с прекрасни впечатления
от Пловдив и България.
Тук видях хора със силен
спортен дух, отдадени на
олимпийските идеи и
принципи". Страхотната
организацията на шам-
пионата показа, че в
Пловдив обичат спорта, а
кметът Иван Тотев заслу-
жи моето дълбоко уваже-
ние", каза Томас Бах.

По време на посеще-
нието си в Пловдив пре-

зидентът на МОК прове-
де среща с български
олимпийски шампиони и
медалисти в гребането.
Както е известно
България има 5 олимпий-
ски шампионки в греба-
нето – Светла Оцетова и
Здравка Йорданова
(Монреал 1976), Сийка

Келбечева и Стоянка
Груйчева (Монреал 1976)
и Румяна Нейкова
(Пекин 2008). Бах се
снима с тях: „Това е най-
хубавата ми снимка от
престоя ми в България“,
каза Томас Бах, застанал
сред българските спорти-
стки.

Състезанието ще се
проведе на Гребния
канал  от 10 до 12 май
2019 година. Според пра-
вилата на FISA
/Световната федерация
по гребане/ всяка година
има общо 3 кръга за
Световната купа и след
Пловдив са състезанията
в Познан и Люцерн.
Правото да бъдем дома-
кини спечелихме преди 2
години в САЩ. Досега
Пловдив не е организи-
рал това състезание. 

„Уверен съм, че след
световното първенство в
Пловдив през 2018 годи-
на, което е най-голямото
състезание в календара
на FISA, сегашната орга-
низация няма да бъде
проблем за нас.
Организационният коми-
тет и Пловдив имат
добър опит, защото през
последните 6 години
заедно сме организирали
най-големите състезания
по гребане. В
Организационния коми-
тет няма промени – хора-
та си знаят работата,
дори чуждестранните
доброволци, ангажирани
със съдийството, са
същите. Единствените
ни притеснения са
свързани с времето –

състезанието е много
кратко и не могат да се
отлагат сериите.
Програмата е толкова
плътна, че някои състеза-
тели, които ще се борят
за влизане във финала,
може да участват и в две
гонки в петък и събота. В
трите състезателни дни
ще има общо 20 дисцип-
лини – 6 за гребците от
леката категория и 14 за
гребците от тежката кате-
гория“, заяви председате-
лят на
Организационният коми-
тет Иван  Попов. 

Състезанието от

Световната купа по гре-
бане в Пловдив е първа
проверка за отборите за
сезона. Голямата цел на
всички е Световното
първенство по гребане
през септември, а градът
ни ще бъде стартов тест
за него. За Пловдив
състезанието ще означа-
ва освен международен
престиж, но също и при-
ходи от близо 10 млн.
евро, тъй като се очакват
над 1500 чужденци,
които ще бъдат в града от
5 до 7 дни. Състезанията
ще се предават на живо
по Eurosport и БНТ.

Очарован съм от видяното в Пловдив

Над 800 състезатели 
от 40 държави идват за
световната купа по гребане

Томас Бах:

Първа копка на втория гребен канал в Пловдив 

Стоянка Груйчева като президент на клуба 
по художествена гимнастика  „Тракия“

Груйчева се разписва на лодката 
на приятелството със Светла Оцетова



Министерството на
образованието
ще финансира

изготвянето на електрон-
ни уроци. Предстои стар-
тирането на проект по
ОП „Наука и образова-
ние за интелигентен рас-
теж” за изграждане на
т.нар. отворен облак,
заяв¨°°°и в Пловдив
министърът на образова-
нието Красимир Вълчев.
Той гостува в ЕГ „Иван
Вазов”, за да се запознае
с проекта 1:1 /Едно към
Едно/. С него гимназията
става пилотно училище,
в което може да се учи
навсякъде и по всяко
време – екипно или
индивидуално. Първата
и засега единствената
паралелка в цяла
България, в която всеки
ученик работи със свой
Chromebook, преносим
компютър, специално

създаден за училища в
облака беше офици°ално
представена.

„Предизвикателство е
към всички учители да
направят ученето по-

привлекателно, да прово-
кират интереса на децата
към ученето, да се напра-
ви обучението по-инте-
ресно. Това заяви
министърът на образова-

нието и науката при офи-
циалното представяне на
пилотния проект.

Община Пловдив е
една от малкото общини,
които провеждат инова-

тивни политики, отлича-
ващи се в поглед в бъде-
щето, които надграждат
микса от дейности,
които Министерството
финансира, като и

определят посоката, в
която трябва да се раз-
вива образованието,
заключи министърът на
образованието и наука-
та.„Много съм впечат-
лен от това, което виж-
дам“, коментира
министър Вълчев

„От вашите успехи
зависи дали проектът,
който ни представяте,
ще продължи и в други
класове и училища“,
посочи кметът Иван
Тотев.

Chromebook е пре-
носим компютър, спе-
циално създаден за
училища в облака. Той
е изключително лек,
така че раницата ни
вече не тежи. Батерията
издържа цял ден без да
падне, а ако се наложи
да се зареди, в класната
стая имаме зарядна без-
жична станция, обясни
8-класникът Траян.

„Внедряването на
облачна платформа е
подпомогнато от про-
екта “Училище в обла-
ка” на Община
Пловдив, в партньорст-
во с Център за творче-
ско обучениe, сподели
директорът на езикова-
та гимназия Вихра
Ерамян.
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ЕГ „Иван Вазов“ става пилотно

училище за обучение в облака

„Гордеем се и се рад-
ваме на всеки един успех
на Аграрния универси-
тет. Това са големи крач-
ки  в нашия град и гаран-
тират бъдещото ни раз-
витие във високите тех-
нологии и науката като
цяло“, зави кметът на
Пловдив инж. Иван
Тотев по време на офи-
циалното откриване на
новия учебен център за
практическо обучение по
растениевъдство и рас-
тителна защита. Заедно с
министъра на образова-
нието и науката
Красимир Вълчев и рек-
тора на висшето учебно
заведение проф.
Христина Янчева преря-
заха лентата на новата
сграда.

Модерният корпус,
който е с формата на
книга, е изграден по
Оперативна програма
„Региони в растеж“. В
него има ботаническа
градина с палми и други
видове екзотични расте-
ния, които ще подпома-
гат практическите обуче-

ния на студентите.
Сградата е газифици-

рана, а соларни панели
на покрива осигуряват
топлата вода за битови
нужди. Разполага с обо-
рудвани специализирани
кабинети за практическо
обучение по ботаника,
химия, фитопатология,

ентомология, растителна
защита, растениевъ-
дство, хранилища, под-
готвителни помещения,
кабинет на преподавате-
лите, лекционни и
интерактивни зали за
учебни презентации и
семинари, за предприе-
мачество и иновации и за
приложение на IT техно-
логии в растителната
защита.

Стойността на про-
екта е близо 3,5 милиона
лева, като тук се включва
и новото оборудване на
двуетажната сграда,
която разполага с осем
големи учебни зали и
лаборатории. В тях ще се
обучават близо 600 сту-
денти от Аграрния уни-
верситет.

Пловдив отново бе
представен блестящо на
Международния конкурс
за пианисти VIVAPI-
ANO’ 2019, който се про-
веде в София. 7- годиш-
ният Борис Дюлгеров от
класа по пиано с препо-
давател Росица
Грозданова при  читали-
ще „Цар Борис ІІІ и цари-
ца Йоанна1931 г.“ спече-
ли първо място и златен
медал.

Борко получи и

Специалната награда на
Съюза на българските
композитори за най-
добро изпълнение на
българско произведение.
Това е втора победа на
ученик от класа по пиано
при читалището. През
2017 г. 16-тгодишната
Гергана Костадинова
също получи златен
медал и Специалната
награда на Съюза на
българските композито-
ри. 

Аграрният с модерен център за растителна защита 7-годишният Борко
изуми публиката на
VIVAPIANO’ 2019

30 дървета от екзотич-
ни видове бяха засадени
на Гребната база в бли-
зост до стадион
„Пловдив“. Заместник-
кметът Георги Титюков,
общинският съветник
Николай Бухалов и
Петър Зехтински, дирек-
тор дирекция „Спорт и

младежки дейности“
засадиха листопадна маг-
нолия. Заедно с тях спор-
тистите от клуба по гре-
бане „Хеброс“ също се
включиха активно в зале-
сяването.

Така зелената система
в парк „Отдих и култура“
се обогати с пиния,

гигантска секвоя, аризон-
ски кипарис, фотиния,
плачещи вишни, каменен
дъб, хималайски плачещ
кедър, хималайски зла-
тен кедър, лейландии
Вито, обикновена и
летен шоколад, кълбо-
видна акация, плачеща
японска вишна и други.

Стотици граждани се
включиха в тазгодишно-
то 5-то издание на тра-
диционното велоше-
ствие, с което се даде
старт на велосезона в
Пловдив. Колоната пове-
де заместник-кметът
Георги Титюков и
общински съветници.
Всеки участник получи
фланелка и номер, с
който можеше да се

състезава в томбола с
награди, най-голямата от
които бе велосипед. 

В инициативата и този
път се включиха и семей-
ства с малки деца. Най-
възрастният участник
беше на 88 години, а най-
малкият на 18 месеца. 

След старта от пл.
„Съединение“ велоси-
педистите минаха през
булевард „Марица“ – юг

до Гребната база, където
направиха пълна оби-
колка и се събраха до
Кулата. Там бе подгот-
вена празнична програ-
ма с песни и танци. 

Пловдив е с най-голя-
мата модерна велоалей-
на мрежа в страната –
повече от 60 километра,
а велосипедният транс-
порт намира все повече
привърженици, които

предпочитат този еколо-
гичен и бърз начин на
п р и д в и ж в а н е .
Политиката на Община
Пловдив е да доизгради
велоалейната мрежа с
града, така че да има
директна връзка между
всеки един от шестте
района. 

Организатори на
велошествие 2019 бяха
Община Пловдив,
Велосипеди Sprint и
Бултекс 99 и изворна
вода "Бачково“. 

Над 60 км велоалеи в Пловдив, все повече избират колелото

Нови дървета и цветни храсти край Гребната


