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Бляскаво шоу
в „Колодрума“

Уважаеми просветители,
Скъпи пловдивчани,
24 май е денят, в който

отдаваме почит към делото
на Равноапостолите, на
Светите братя Кирил и
Методий. Дело, което е
изключително важно за нас.
Този ден е празник на нацио-
налната идентичност,
поклон пред грамотността,
образованието, науката и кул-
турата.

Азбуката е нашата иден-

тичност, нашето минало,
настояще и бъдеще.
Писмеността даде съдържа-
ние на думите ни, съхрани кул-
турата и историята на
нашия народ, за да не бъдем
обречени на забрава.
Писмеността опази пламен-
ните стихове на Ботев, родо-
любивите слова на Левски,
поезията на Вазов, на Яворов,
запленяващите творби на
Йордан Йовков и Елин Пелин,
вдъхновяващите пътеписи на

Алеко. 
Опази ги за нашите деца,

които учим да пишат името
си още преди да са прекрачили
училищния праг. А там чрез
знанието и писменото слово
те стават истински открива-
тели. Всеки ден разгръщат
своя кръгозор и разкриват чуд-
ния свят на познанието и нау-
ката. Започват да мечтаят и
творят. Започват да общу-
ват.

Не трябва да забравяме,
че знанието ни дава сила, то е
истинското богатство,
което носим вътре в самите
нас. Затова нека продължава-
ме да пазим българската азбу-
ка и нека бъдем горди ученици
на делото на Светите братя
Кирил и Методий.

Нека бъдем горди българи,
горди граждани на Пловдив –
Европейска столица на култу-
рата 2019. 

Честит Ден на българска-
та просвета, култура и пис-
меност! 

Честит празник!

Инж. Иван Тотев,
Кмет на Пловдив
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Няма по-хубав 
и цветен град 
от Пловдив, 
а „Колодрума“ е
истинско бижу
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„Д
оближихме града и
хората до реката“,
заяви кметът на

Пловдив Иван Тотев в облаго-
роденото пространство на бул.
„Марица“ – Юг покрай брега
на река Марица. Проектът е по
ОП „Региони растеж“ и това е
най-голямата промяна на рай-
она за последните 40 години.
Заедно с ремонтите в про-
странството между „Марица –
Юг“ и „Княгиня Мария
Луиза“ промяната е невижда-
на в града.  

Миналата година бе пре-
махнат паважът на уличното

платно и бе положен асфалт.
Изградена е детска прлощад-
ка, има зона за фитнес, стени
за катерене, сцена за събития и
открита библиотека.
Множество пейки, както и
седалки по подпорната стена
на река Марица също допри-
насят за по-пълна почивка на
хората.

„Избрахме зона за въздей-
ствие, в която бяха създадени
много публични проекти и
изисквахме мерки, които да
доведат хората до брега на
реката за разходка и почивка.
Това пространство може да се

конкурира с Лаута и други
паркове в града“, посочи
кметът Иван Тотев.

„Такава голяма промяна в
Пловдив не е имало, като
всеки проблем се решава на
място с оглед на обстоятел-
ствата. Това се случи благода-
рение на европейското финан-
сиране по Оперативна програ-
ма „Региони в растеж“, а сума-
та е 22 милиона лева“, при-
помни кметът Иван Тотев.

Още за пълната промя-
на на стр. 2
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Николай Генов:

Невиждана промяна на
градска среда в Пловдив

Знанието е сила, да пазим азбуката си



Р
емонтът на зоната
около Малката бази-
лика и  Източната

порта, направен по ОП
„Региони в растеж“, беше
инспектиран от кмета
Иван Тотев. „Благодарим
за ремонта, мястото е наи-
стина неузнаваемо“, с
тези думи го посрещнаха,
живущите от улица
„Стойчо Мошанов“ и
„Мадара“.

Кметът на Пловдив
инж. Иван Тотев, кметът
на „Централен“ Георги
Стаменов и зам.-кметът
по транспорт в общината
Златин Велев разговаряха
на място с гражданите,
останали доволни от про-
мяната на квартала.
Жителите поздравиха
градоначалника, че е
започнал мащабно обнов-
ление в централната зона. 

„Това е безпрецеден-
тен ремонт на простран-
ството, заключено между
булевардите „Марица“ –
Юг и „Княгиня Мария
Луиза“. Някои вътрешно-
квартални улици не бяха
ремонтирани повече от 30
години. Това е обновяване
на огромна инфраструк-
тура, която изцяло проме-
ни облика на тази цент-
рална градска част“, обяс-
ни кметът Иван Тотев на
хората, които го спираха
по улиците и го поздравя-
ваха. Те поискаха общи-
ната да сложи пътни
неравности тип „легнали
полицаи“, тъй като някои
шофьори карат невнима-
телно по новите улици.
Гражданите благодариха
за подменената тротоарна
настилка и новото озеле-
няване с дървета, храсти и
допълнително растител-
ност. Вече са подменени
електрическите стълбове
с нови, сложени са и нови
кошчета за отпадъци,
голям брой пейки и
кътчета за отдих.

„Правени са над 150
срещи с граждани и всеки
един индивидуален казус
е разглеждан внимателно.
Там, където е било
възможно, сме се съобра-
зявали с техните желания.
Преди уличната настилка
беше в дупки, някои
улици бяха на калдъръм, а
други въобще нямаха
настилка, сега са асфал-
тирани, наредени са паве-
та. Предишните стари и
износени тротоарни
плочки са заменени със
бетонови блокчета и паве-
та“, обясни кметът Иван
Тотев.

“По този проект рабо-
тим вече няколко месеца.
Ежедневно сме сред хора-
та, изслушваме всички
проблеми, като досега
сме отговорили на над
160 жалби на граждани.
Голяма част от тях вече са
отстранени, другите се

отстраняват. Искам само
да припомня, че става
дума за огромна зона,
заключена между буле-
вардите “Източен”,
“Княгиня Мария Луиза”,
“Цар Борис Трети
Обединител” и “Марица
юг“, коментира кметът на
„Централен“ Георги
Стаменов. „Всеки може
да мине и да види какво
към днешна дата  е реали-
зирано и какво е било
преди 2-3 години.
Буквално преобразихме
една голяма част от
нашия район“, допълни
той.

В междублоковите
пространства са изграде-
ни и спортни зони с маси
за тенис и места за игра с
ударопоглъщаща настил-
ка, спортни игрища за
баскетбол, волейбол и
друг вид спорт, обособени
са десетки паркоместа. 

ПРОЕКТИ 2май 2019 г.

Цял квартал неузнаваем след ремонт
по програмата „Региони в растеж“



„Т
ова е един
много сложен
проект, но

направеното тук ще
остане в следващите
поне 50 години, а може
би и повече.

Материалите са есте-
ствени и изключително
устойчиви“, заяви
кметът Иван Тотев по
повод реконструкцията
на площад
„Централен“, която е в

разгара
си. Надеждата е откри-
ването му да стане за
Деня на Пловдив.

„Това пространство
ще има много функ-
ции. Идеята ни е да го
наситим с живот и

събития, а да не бъде
само място за преми-
наване. Предвидено е
озеленяване, а също и
водни площи.
Промяната е огромна,
дългосрочна и това е
нещото, което ще

направи разликата
между Пловдив и дру-
гите градове. Такива
паметници на култура-
та, вплетени в пеше-
ходни пространства, са
нещо уникално -  от
улица "Иван Вазов" до

"Капана" и Стария
град. Мисля, че това е
венецът на близо 8
години работа", каза
още кметът на
Пловдив инж. Иван
Тотев.

ПРИКАЗКА ЗА ПЛОВДИВ 3май 2019 г.

Пловдив ще
има уникален
за страната
площад

Възможностите за по-
задълбочено сътрудниче-
ство по отношение на
културата обсъдиха по
време на работна среща
кметът на Пловдив Иван
Тотев и Гуан Син, съвет-
ник по културните
въпроси в посолството
на Китайската народна
република.

„Пловдив е много
важен град за китайския
народ. А през настоящата
година отбелязваме 70
години от започване на
дипломатически отноше-

ния между Китай и
България“, посочи госпо-
дин Син. Според него
задълбочаване на сътруд-
ничеството може да се
реализира чрез провеж-
дане на различни съби-
тия от културен характер,
свързани със съвремен-
ното или традиционно
изобразително изкуство
или музиката.

„Пловдив се радва на
голям интерес от страна
на туристите, дори и на
тези от по-далечни
дестинации като азиат-

ския континент, затова
сме отворени към орга-
низирането на общи про-
екти“, отбеляза кметът
Иван Тотев.

На срещата и Ту
Сюесон, директор на
Китайския културен
център, който заяви, че
има намерение да орга-
низира посещение на
голяма група жители на
китайския град Нинбо в
Пловдив през настояща-
та година, когато градът е
Европейка столица на
културата.

На официална цере-
мония в Пловдив за
четвърти път бяха раз-
дени наградите за
постижения в инова-
циите, високите техно-
логии и аутсорсинга на
Българската аутсорсинг
асоциация (БАА) и
Българската асоциация
на софтуерните компа-
нии (БАСКОМ).
Технологичните Оскари
бяха кулминацията в
първия регионален
форум за Югоизточна
Европа на компании от
технологичния сектор и
сектора на изнесените
бизнес услуги с висока
добавена стойност –
SEE INNOVATION,
TECHNOLOGY AND
SOURCING SUMMIT.
В него участие взеха
над 300 лидери от тех-
нологичния сектор, над
30 международни лек-
тори и представители
на централната и мест-
ната администрация, за
да обсъдят бъдещето на
индустрията и опреде-
лят устойчивите бизнес
модели в региона на
Югоизточна Европа.

Наградата за
Стартъп на годината
спечели Cargotec
Bulgaria. Финландската
компания Cargotec
създаде първия си гло-
бален център за бизнес

услуги в Централна и
Източна Европа (CBS) в
София. Призът бе
връчен от кмета на
Пловдив Иван Тотев,
който от своя страна
получи специалната
награда за успешното
развитието на цялата
екосистема в областта
на иновациите, техно-
логиите и аутсорсинга. 

„Пловдив е град,
който от години целена-
сочено и последовател-
но подкрепя развитието
на този сектор.
Дългогодишното ни
партньорство с
Българска аутсорсинг
асоциация и БАСКОМ
ни мотивира да пре-
върнем Пловдив в биз-
нес ориентиран град с
фокус върху образова-
нието и подобряването
на средата на живот.
Усилията ни са в посока
спиране на процеса на
изтичане на младите
хора от града, което не
може да се случи без
наличието на съответ-
ните работни места,
които точно това парт-
ньорство прави факт.“,
коментира Иван Тотев.

„Работим в близко
партньорство с универ-
ситети, училища, ком-
пании и местна власт и
по този начин създадох-
ме екосистема, която

расте с динамични тем-
пове“, каза Ивайло
Славов, председател на
УС на Българска аут-
сорсинг асоциация.
„Мисленето ни вече е
глобално и ние гледаме
на конкурентната среда
като Югоизточна
Европа срещу остана-
лия свят, а не просто на
България срещу остана-
лия свят. Нашият
регион става все по-
силен по отношение на
развитието на икономи-
ка на знанието и инова-
циите и това се дължи
именно на градове като
София и Пловдив.“

„Бъдещето е в при-
вличането на индустри-
ални производства, но
важен е преходът от
индустрии, зависещи от
хората към индустрии,
зависещи от знанието.
България е не само
лидер и основен хъб в
региона, но и е в помощ
на другите държави да
изграждат платформи
за растеж.“, добави
Георги Брашнаров, член
на УС на БАСКОМ при
награждаването.

На събитието в
Пловдив бяха връчени
16 технологични
Оскари за иновации,
високи технологии и
аутсорсинг. 

Пловдив с награда за
развитието на иновациите,
технологиите и аутсорсинга

Шанс за културни проекти
на града под тепетата с Китай 

Възможностите за
размяна на инвестиции
между Албания и
Пловдив обсъдиха по
време на среща замест-
ник-кметът Розалин
Петков и Доника Ходжа,
посланик на Албания у
нас.Нейно превъзходи-
телство бе на първото си
работно посещение в

града под тепетата и
заяви, че е очарована от
това колко е красив и
привлекателен.

„Пловдив е пример за
мирно съжителство
между отделните етниче-
ски групи, които го насе-
ляват от много десетиле-
тия, заяви заместник-
кметът Розалин Петков.

Той посочи, че вторият по
големина град в страната
се развива много добре в
икономическо отноше-
ние, има богато културно-
историческо наследство,
което е и причина за все
по-големия брой посеще-
ния на туристи от страна-
та и чужбина.

Около 40 000 са
българите, които всяка
година почиват на
албанското крайбрежие,
наблюдава се и тенден-
ция за повишаване на
инвестициите в
Албания от страна на
България, сподели
посланик Ходжа.

Двамата обсъдиха
ивъзможността за реа-
лизиране на изложба с
книги, документи и
снимки на националния
герой на Албания
Георги Кастриоти
Скендербег.Нейно пре-
възходителство пожела
успех на проекта
Европейска столица на
културата 2019.

Интерес на Албания
към Пловдив



„Пловдив се позлатява
с това, което се случва. От
днес той се превръща в
златната столица на
България“. Това заяви
кметът Иван Тотев при
откриването на уникална
изложба с пет оригинал-
ни златни съкровища.

От 14 май  до 27
октомври 2019 г. пловдив-
чани и гости на града ще
могат да ги разгледат като
част от националната
изложба „Преоткритият
свят на Стара Европа” в
Регионалния археологи-
чески музей  в Пловдив.

Изложбата представя
Пловдив като един от
най-старите и живи гра-
дове в Европа, а България
– като наследник на една
от най-древните европей-
ски цивилизации.
Представени са 250 екс-
поната свързани с най-
древната история на
града от VII – III хил. пр.
Хр., както и златните
съкровища от Вълчитрън

(Плевенско), Хотница
(Велико Търновско),
Рупите (Петричко) и
Дъбене (Карловско).
Оригиналът на
Панагюрското златно
съкровище също е експо-
ниран в една от залите на
Регионален археологиче-
ски музей – Пловдив.

„Целта е посетители –
от страната и чужбина да
се запознаят и да видят, че
Пловдив е един от най-
старите живи градове в
Европа и че България е
една от най-ранните и
развити европейски циви-
лизации“, посочи дирек-
торът на музея доц.
Костадин Кисьов.

„Днес отваряме врата-
та към най-старата исто-
рия на България за всички
гости и граждани. Това е
начинът да покажем
колко древна е нашата
цивилизация и колко е
важно нашето място в
европейското културно
семейство“, сподели

заместник-министърът на
културата Амелия
Гешева. Тя разкри, че
идеята за изложбата дати-
ра от 2014 г.

„Регионалният архео-
логически музей е злат-
ното място в Пловдив,
което всеки един турист
трябва да посети“, заяви
кметът Иван Тотев. Той
припомни, че в момента
има голям интерес към
града от страна на тури-
сти. На много места се
правят археологически
проучвания. Това ни дава
мотивацията да пре-
откриваме и разказваме за
нашата история“, уточни
той.

Изложбата се реализи-
ра под патронажа на
Министерство на култу-
рата с финансовата под-
крепа на Община
Пловдив и е част от про-
явите на музея за
„Пловдив – Европейска
столица на културата
2019 г.”

Сградата и простран-
ството пред
Градската художе-

ствена галерия на ул.
„Съборна“ 14А в Стария
град ще бъдат напълно
обновени. Началото на
строително-ремонтните
дейности дадоха кметът
Иван Тотев, директорът
Красимир Линков,
з а м е с т н и к - к м е т ъ т
Александър Държиков и
кметът на район
„Централен“ Георги
Стаменов.

Сградата е паметник
на културата от местно
значение, строена е през
1881г. от архитекта
Йосиф Шнитер. Това е
втората по големина гале-
рия в страната с много
голям фонд, който ще
бъде експониран макси-
мално и ще бъде обогатя-
ван с времето.

„Галерията ще се пре-
върне в една съвременна
изложбена площ, отгова-
ряща на всички изисква-
ния за модерна галерия по
отношение на климатиза-

ция и пожар. Тя ще разпо-
лага с хранилище, в
таванските помещения
ще бъде експонирано част
от съвременното изку-
ство, притежание на гале-
рията“, заяви директорът
на ГХГ Красимир
Линков. Той допълни, че

вече има изградена рампа
за хора с увреждания и
нов асансьор. Самият
двор ще се използва като
изложбена площ, посети-
телите ще могат да посед-
нат и отдъхнат.

„Идеята е да се открие
пространството пред

сградата към улица
„Съборна“, като по този
начин се отвори входът
към Стария град. Ще се
използват устойчиви,
естествени материали,
включително паветата от
бул. „Васил Априлов“,
коментира кметът Иван

Тотев.
Предвижда се и място,

където децата да играят –
в новата част на двора ще
бъде изградена амфитеат-
рална детска площадка,
която тематично ще се
свързана с изобразител-
ното изкуство, ще могат

да се повеждат лекции
или спектакли на открито.

Сградата на галерията
ще претърпи основен
ремонт и реставрация,
като бъде запазен в макси-
мална степен автентич-
ният облик на фасадите и
конструкцията ѝ. Изцяло
ще се подмени дограмата
на прозорците, ще се мон-
тира нова подова настил-
ка от чамова дървесина,
ще се извърши пълна
реконструкция на покри-
ва и подпокривното про-
с т р а н с т в о .
Художественият музей
ще стане комфортен за
посетителите и чрез мон-
тирането на ново стълби-
ще, чиято иновативна
конструкция ще облекчи
натоварването на сграда-
та. Средствата, предвиде-
ни за обновяването, са 1,4
милиона лева.

„Благодарение на
„Европейска столица на
културата“ обръщаме
особено внимание на обе-
кти, свързани с културата
и тяхното обновяване –
галериите на ул. „Райко
Даскалов“, на ул.
„Гладстон“ и ул.
„Александър Батенберг“‘,
сподели още кметът и
допълни, че промяната на
Пловдив вече се осъще-
ствява със силата на кул-
турата, а Старият град е
започнал да се оживява по
подобие на квартал
„Капана“, зона известна и
извън пределите на
България.
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Галерията на „Съборна“ се превръща
в модерна изложбена площ

Пловдив блести със 
златото на пет съкровища

На тържествена цере-
мония в Дома на култура-
та „Борис Христов“ бяха
връчени традиционните
Награди „Пловдив“.
Отличията се връчват  от
1981година  в навечерие-
то на  24 май – Денят на
българската просвета и
култура и на славянската
писменост, на творци,
творчески колективи,
културни, образователни
и други институции за
конкретно постижение,
произведение, събитие
или факт с реален принос
за развитие на културния
живот на Пловдив, реа-
лизирани през предход-
ната година.

Победителите 
в 9 раздела:

„Аудио визуални
изкуства, фотография и
операторско майсторст-
во“- Петко Танчев за
„Мултимедиен дизайн и
сценография на оперния
спектакъл „Мадам
Бътерфлай“ – OperaOpen
2018“

„Журналистика“ –
Веселина Божилова  за
„Серия репортажи и
видеофилм за
Столипиново и ромската
интеграция“ и
„Разследващи репорта-
жи, свързани с Пловдив и
културния му живот“

„ И з о б р а з и т е л н о
изкуство“ – Албена
Михайлова, Венета
Маринова, Моника
Роменска, Надя Генова –
Група „Жените на Ръб-а“
за „Изложба „Другите
неща  Жените на Ръб-а за
Моника Роменска“

„Музика“- Марияна
Панова за „Ролята си  в
оперния спектакъл
„Катерина Измайлова“

„Театър“- Драматичен
театър – Пловдив за
„Спектакъла „Дебелянов
и ангелите“

„Художествен пре-
вод“ – Гинка
Бакърджиева за „Чук за
вещици“  от  Вацлав
Каплицки“

„Художествена лите-

ратура“ – Антон  Баев за
„55 меланхолии на
Антон  Баев“

„Културно наслед-
ство и съхраняване на
паметта“ – “Издателство
Летера – Надя
Фурнаджиева“ за „Албум
„Пловдив – древен и
жив“

„Произведение на
изкуството, предна-
значено за деца“ –
Държавна опера –
Пловдив за  „Светът на

Алиса“ – мултимедиен
балетен спектакъл за
деца и младежи“

Раздел „Архитектура“
–тази година няма
постъпили номинации и
награда не се връчва.

Тържествената цере-
мония за връчване на
„Награди Пловдив“
завърши с поздрав от
Кмета на Община
Пловдив инж. Иван Тотев
към всички номинирани
и към отличените творци,
както и към гостите, пуб-
ликата и всички пловдив-
ските творци по повод 24
май – Ден на българската
просвета и култура и на
славянската писменост.
„Горд съм, че съм Кмет
на този град“, каза Иван
Тотев в края на поздрава
си.

На финала по тради-
ция, всички участници на
сцената и публиката, ста-
нали на крака,изпяха
заедно химна на светите
братя Кирил и Методий
„Върви, народе възроде-
ни“.

Награда „Пловдив“ 
за 9 пловдивски творци
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Ф
илософията на
метода на
М о н т е с о р и ,

ролята и задачите на
педагога при прилагане-
то на този вид обучение,
позитивните социални
взаимоотношения и
ролята на родителите
като партньор. Това са
част от темите в помага-
лото за учителя за при-
лагане на Монтесори
подхода в общинските
детски градини и учили-
ща в Пловдив, което бе
презентирано на цере-
монията по дипломира-
не на поредната група
педагози. Наръчникът
събира тригодишния
опит на експертите,
директорите и учители-
те от пилотните детски
градини „Мирослава“,
„Велимира“, „Майчина
грижа“, „Марица“,
„Мир“, „Буратино“. Към
настоящия момент в
общинската програма за
въвеждане на метода са
обхванати седем детски
градини с „Малина“,
100 деца в предучилищ-
на възраст и 18 първо-
класници. Съставители
на помагалото са серти-

фицираните обучители
по Монтесори, както и
учителите.

Предстои разкриване

на второ училище с
Монтесори паралелка за
деца в първи клас и това
е ОУ „Екзарх Антим I“.

След като миналата
година прие и обучи
пилотните първолаци,
наесен СУ „Св. Св.

Кирил и Методий“ ще
приеме нова паралелка.
През септември започва
обучението и на първите

малчугани на възраст 1-
2 години в яслените
групи. За целта вече са
обучени и първите
медицински сестри.

„С гордост можем да
отчетем, че в Пловдив е
създадена устойчива и
развиваща се
Монтесори общност.
Програмата придобива
все по-широка популяр-
ност от експерти и спе-
циалисти от страната и
от професионалисти от
чужбина. Гордеем се с
вас. Не всеки ден ще
чувате „благодаря“, но
усилията ви имат
смисъл. Търсете, искай-
те, работете. Имате
добра основа, но вашият
път започва сега“, объ-
рна се зам.-кметът
Стефат Стоянов към
новите преподаватели,
които получиха дипло-
ми след 10-месечно
обучение. Това се случи
на церемония в Дома на
културата.

Предстои изготвяне
на нова тригодишна
програма за развитие на
Монтесори педагогика-
та в общинските образо-
вателни институции.

Пловдив с най-устойчивата
общност Монтесори

33 000 лева допълни-
телно финансиране за
училищата, които разкри-
ват дуални паралелки
през следващата учебна
година гласува
Общинският съвет. Част
от стратегията на Община
Пловдив е да подпомага
развитието на дуалното
обучение, за да стимулира
предпочитанията към
търсени на пазара на
труда специалности.
Администрацията под-
крепя с целево финанси-
ране всяка нова дуална
паралелка и подпомага
училищата в контактите
им с индустриалните
зони и осъвременяването
на учебните програми. За
11-те специалности,

утвърдени в държавния
план-прием за догодина,
пет училища ще бъдат
подкрепени с 33 000 лева.

Пет професионални
гимназии разширяват
програмите си за дуално
обучение през учебната
2019/2020 г. Това са ПГ по
дървообработване, която
ще получи най-много
средства – 12 000 лева, а
по 6000 ще бъдат дадени
на ПГ по електротехника
и електроника и на ПГ по
транспорт. По 3000 лева
ще бъдат преведени към
бюджетите на ПГ по хра-
нителни технологии и
техника, ПГ по механо-
техника и ПГ „Ана Май”.

Индустриалното раз-
витие на региона и дина-

мичният пазар на труда
карат все повече гимна-
зии да търсят партньорст-
во с бизнеса и да старти-
рат дуална форма. Така
бъдещите млади специа-
листи получават практи-
ческо ориентирано обуче-
ние, трупат опит и работ-
ни навици и се запознават
с новите технологии в
производствата.

В Пловдив сега има 9
дуални паралелки, които
са подкрепени от 31 ком-
пании. За всеки ученик в
дуална паралелка учили-
щето има подписан дого-
вор с предприятие, което
е ангажирано с практики-
те и част от обучението
му. 

С утвърдения прием
общият брой на дуалните
паралелки в Пловдив през
новата учебна година ще
стане 20.

Общината с подкрепа за дуалното обучениe

С почетни значки за заслуги в развитието на
образователната система бяха удостоени 21 плов-
дивски учители и директори по повод Деня на сла-
вянската писменост и култура. Комисия, начело със
зам.-кмета по образование Стефан Стоянов, е избра-
ла кои от номинираните преподаватели и школски
мениджъри да бъдат отличени. 

Наградените с почетна значка:
1. Славка Щерева – директор СУ „Любен Каравелов”
2. Сашка Кръстева – директор СУ „Пейо Яворов”
3. Славейка Иванова – директор Национална 

търговска гимназия
4. Марияна Спасова – директор ПГ 

по архитектура, строителство и геодезия
5. Маня Върбанова – директор ДГ „Майчина грижа”
6. Марина Ангелова – директор ДГ „Велимира”
7. Десислава Кръстева – 

учител СУ „Константин-Кирил Философ”
8. Венета Дагова – учител ОУ „Райна Княгиня”
9. Росица Любенова – учител ЕГ „Иван Вазов”

10. Гергана Генчева – учител СУ „Любен Каравелов”
11. Стефка Радева – учител ОУ „Кочо Честеменски”
12. Дочка Попова – учител ДГ „Майчина грижа”
13. Виолета Щерева – учител ЦПЛР-ОДК
14. Цветана Димитрова – учител Математическа гимназия
15. Нина Караиванова – учител ОУ „Екзарх Антим I”
16. Теодора Симеонова – учител ДГ „Велимира”

17. Евелина Раднева – учител СУ „Черноризец Храбър”
18. Марина Петрова – учител ПГ по електротехника и елек-
троника
19. Елена Вързилова – учител ЕГ „Иван Вазов”
20. Боряна Калайджиева – учител ДГ „Наталия”
21. Емилия Николова учител ДГ „Родина”
Четири учебни заведения  са удостоени с почетен знак на
Пловдив по повод половинвековния им юбилей. 50-годишни-
на празнуват ОУ „Райна Княгиня”, ОУ „Панайот Волов”, СУ
„Никола Вапцаров” и ДГ „Зора.
За трета поредна година  отличени с грамота и парична
награда в размер на 300 лева са млади учители и други
педагогически специалисти:
1. Анита Костадинова – ОУ „Стоян Михайловски”
2. Георги Стоев – СУ „Любен Каравелов”
3. Румен Монев – ЦПЛР-ОДК
4. Вилина Янева – ДГ „Мир”
5. Димитрина Трендафилова – ОУ „Райна Княгиня”
6. Петя Илиева – ОУ „Екзарх Антим I”
7. Инж. Васил Цветков – ПГ по електротехника 

и електроника
8. Мирослава Чалъкова – СУ „Черноризец Храбър”
9. Кристина Боева – ДГ „Майчина грижа”
10. Адриана Топалова – ДГ „Буратино”
11. Зорница Шопова – ЕГ „Пловдив”
12. Атанаска Заешка – ОУ „Кочо Честеменски”
13. Цветелина Генчева – ДГ „Велимира”
14. Самуил Шивачев – Хуманитарна гимназия
15. Даниела Колева – ДГ „Боряна”
16. Михаил Тодоров – СУ „Хр.Г.Данов”
17. Мариела Гиздова – ДГ „Кремена”
18. Станислава Стоянова – ОУ „Яне Сандански”
19. Делчо Власаков – СУ „Симон Боливар”
20. Даниела Донева – ОУ „Пенчо Славейков”

21 директори и учители с

почетни значки за 24 май 

Габриела Атанасова от
СУ „Никола Вапцаров” и
Георги Танев от ЕГ „Иван
Вазов” са големите побе-
дители в конкурса на
Община Пловдив и
Център за творческо
обучение и заминават на

международен космиче-
ски лагер в Измир.
Двамата спечелиха пълни
стипендии за
SpaceCampTurkey в размер
на 1250 долара, които
покриват разходите по 6-
дневния престой, храната,

таксата за участие и пътува-
нето. Учебно-тренировъ-
чният лагер е създаден през
2000 година по модел на
NASA.

За стипендиите канди-
датстваха ученици между 9
и 15 години с интереси в

областта на науката и тех-
н о л о г и и т е .
Задължителното условие бе
да говорят английски език,
тъй като обучението ще се
осъществява само на чужд
език. Трябваше да напишат
авторско есе или видео есе

по една от следните теми:
„Промени ли НАСА света
за 60 години?”,
„Екзопланетите – Нови све-
тове” или „Изненада! Аз
съм извънземно!”

Двама 7-класници от
СУ „Никола Вапцаров”
спечелиха частична сти-
пендия за лагера и това са
Никола Иванов и Виктория

Радева.
Община Пловдив е

първата община-партньор в
конкурса на
SpaceCampTurkey. Още 8
общини  последваха ней-
ния пример да подкрепят
своите деца по пътя им към
космическите науки и
SpaceCampTurkey, сред
които и Първомай.

Двама са победителите за космическия лагер 
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Нов паркинг с над 160
паркоместа ще бъде
изграден в пространство-
то между бул. "Шести
септември" и ул.
"Ламартин, съобщи
кметът на „Централен“
Георги Стаменов.
Мястото от около 7 дка
е до пространство,
облагородено по ОП
"Региони в растеж".
Живущите в района
обаче са пожелали и
техният паркинг да
бъде реновиран. След
срещи с тях, местната
управа е отпуснала 550

хил. лева именно за
обновяването на меж-
дублоковото простран-
ство.

Освен това  ще
бъдат обновени и две
улици - "Неофит
Бозвели", която е връзка
между бул. "Шести сеп-
тември" и ул. "Весела",
както и ул. "Тополница"
- между ул. "Ламартин"
и ул. "Неофит Бозвели".
В строително-ремонт-
ните дейности са пред-
видени отводнителна
система, тротоарни
настилки, ново осветле-
ние.

Нов паркинг за 160
коли в „Централен“

Най-голямата детска
площадка в Пловдив ще
бъде в „Тракия“ и се надя-
ваме тя да е готова за
лятото, заяви кметът на
„Тракия“ Костадин
Димитров.Съоръжението
се изгражда в самото
начало на парк "Лаута",
на ъгъла на ул. "Проф.
Цветан Лазаров" и бул.
"Санкт Петербург".

Вече са оформени
алеите, изграждат се лег-
лата на зоните за игра.
Малчуганите ще радват
1260 квадратни метра
само за отдих и игри, 600
метра ще е площта на уда-
ропоглъщаща настилка,
ще бъдат монтирани 11
съоръжения за игра на
деца от различни възра-
сти,  минимум 25 пейки.
Най-голям интерес пре-
дизвикват въжените екс-
три - на площадката ще
има 6-метрова въжена
пирамида и първи за

града под тепетата въжен
тролей, заложен с пара-
метри минимум 10 метра
дължина.

Напълно асфалтирана
е вече улица „Димитър
Ризов“ в района. Тя е про-
дължение на новия буле-
вард „Проф. Цветан

Лазаров“ и с нейната
реконструкция  се осъще-
ствява добрата свърза-
ност на два ключови буле-
варда - „Освобождение“ и
„Съединение“. Предстои
и работа по бул.
„Освобождение“ в района
на първи блок в „Тракия“.

С  ново игрище се
сдобиха децата от квар-
тал "Столипиново", като
към него има и екстра -
районната администра-
ция е назначила  треньор,
който да ангажира вни-
манието на кандидат-
футболистите. Общата
стойност на проекта е
211 000 лева, съобщи
кметът на район
„Източен“ Николай
Чунчуков. Фондация
"Пловдив 2019" също се
включва в него - с нейна
помощ ще се изградят
трибуни и пейки към
игрището.

"Това не е първата
инвестиция тук, но се
радвам, че освен инве-

стициите в училища, дет-
ски градини и улична
инфраструктура, вече
надграждаме. Това е пре-
красно, здраво игрище,
стремим се да направим
нещо устойчиво", комен-
тира по този повод
кметът но Пловдив Иван
Тотев. В района на граж-
дански договор е назна-
чен и футболен треньор с
опит и подход към децата
- Филип Шейгун. "Още
през 2007 година, когато
бях кмет на район
"Източен", той ръководе-
ше отбор тук", върна лен-
тата Тотев. „Едно дете да
излезе от тук, то ще е
пример за 1000 други.",
коментира още Тотев.

Ново игрище  в
„Столипиново“ с
футболен треньор

Нова детска площад-
ка бе открита в район
„Северен”. Тя се намира
в междублоковото про-
странство на
бул.”България” № 230,
ул.”Факел” и ул.”Генерал
Кутузов” в кв.”Захарна
фабрика”. На площ от
95 кв.м. върху ударо-
поглъщаща настилка са
монтирани съоръжения
за игра - детско комби-
нирано съоръжение с
кула с покрив, различни
нива за игра, пързалка,
стъпала, мрежа за кате-

рене и др. занимателни
елементи, къщичка с
покрив, стени и прозор-
ци за игри със сюжети и
роли, люлка-"махало"
за деца до 3 год. и плос-
ка за деца над 3 г. , както
и люлка – везна  

За безопасността на
децата площадката е
изцяло оградена, поста-
вени са паркови пейки
и обозначителни табе-
ли. Стойността на нова-
та придобивка за рай-
она  е на стойност 50
000 лв.

Децата 
в „Северен“ с още
една придобивка

Децата от район
„Южен“ вече играят на
още една детска пло-
щадка, заключена в меж-
дублоковото простран-
ство между улиците
„Димитър Талев“,
„Петър Стоев“, „Петър
Васков“ и „Петрова
нива“. 

Детската площадка е
на площ от 240 кв.м., на
нея са поставени различ-
ни съоръжения за игра,
положена е ударопоглъ-
щаща настилка, има
нови пейки.

Изградена е със сред-
ства от бюджета на
Община Пловдив след
изработен проект от рай-
онната администрация.
За последните три годи-
ни това е 11-та детска
площадка в „Южен“ и е
първата за 2019, инфор-
мира районният кмет
Борислав Инчев. През
тази година ще бъдат

открити още две готови,
както и да бъде изграде-
на още една между ули-
ците „Тодор
Александров“ и „Дрин“.

През изминалата
година са вложени 300
000 лева в изграждането
на нови детски площад-

ки в района, а през
настоящата ще над-
хвърли 200 000 лева.
Администрацията раз-
полага с готови проекти
за 10 нови детски пло-
щадки и с разрешение за
строеж, които да бъдат
използвани в бъдеще.

Освен многоетажния
паркинг, в район
„Западен“ се предвижда
през тази година разкри-
ването на още 200 места
за автомобили. В плано-
вете на администрация-
та влиза изграждането
на паркинги на улица
„Бряст“ зад общежития-

та на Медицинския уни-
верситет и на ул.
„Ружа“, където са пред-
видени 55 места. За тол-
кова автомобили ще е и
паркингът на бул.
„Копривщица“. 

В „Западен“ се про-
веде и традиционният
концерт в парка "Ружа“.

Както и досега, събитие-
то бе под патронажа на
кмета кмета на района
Димитър Колев. 

"Искрено се радвам,
че всички заедно успях-
ме да превърнем това
събитие в една чудесна
традиция. Благодаря ви,
че за пореден път сте

тук и допринасяте за
прекрасното настроение
на всички“, обърна се
към участниците кметът
Димитър Колев, който
награди  и 24-ма препо-
даватели, които са се
отличили през годината
в учебните заведения в
района.

В „Западен“ отварят още 200 места за паркиране

Местата за детски 
игри в „Южен“ вече 11

Най-голямата детска 
площадка е в „Тракия“
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- Г-н Генов, кога
завъртяхте педалите за
първи път?

- Спомените ми подска-
зват, че това се случва, кога-
то съм на 5 или 6 годинки.
Бях много щастлив, защото
цялата махала препускаше
с колелетата и аз бях един
от тях. Наистина велико
време!

- А кога настъпи вре-
мето на истинското
колоездене?

- Бях в 6-и клас. В учи-
лище дойде треньорът
Николай Маджев и попита
кой иска да стане колоез-
дач. Не се поколебах и вед-
нага се записах. Явно съм
почувствал, че това е моят
ден. Хубавото е, че и сега
пазя старата тръпка по
колоезденето.

- Колоезденето е сред
най-жестоките съвре-
менни спортове. Какво ви
задържа върху педалите?

- Спортът ни наистина е
много тежък, но в същото
време и възпитава. Което

означава, че той е за истин-
ските мъже. При нас само-
дейността няма място, тъй
като колоезденето непрекъ-
снато предлага много емо-
ции, някои от които са
жестоки. Така например в
началото на етапа  може да
въртиш педалите при 30-
градусова жега, а след час в
планината да те вали сняг.
Така че не бива да подценя-
ваш времето и терените.

- Значи шосето е
много по-тежко от
пистата?

- Не може да се направи
толкова голяма разлика

между двата стила.
Пистата също има своите
закони, които не са леки за
изпълнение. Тя изисква
специална подготовка.
Няма да се впускам в под-
робности, защото някои
може да си помислят, че се
оплаквам. За финал по
темата ще кажа, че нашият
спорт е много сериозен.

- Казахте, че шосето
предлага много емоции.
Дайте един пример с вас.

- На балканиадата в
Турция 50 км преди фина-
ла напред се откъснахме аз
и трима състезатели от тур-

ския национален отбор.
Въпреки, че бяхме един
срещу трима, аз успявах да
карам наравно с тях.
Постепенно двама от
съперниците ми отпаднаха
и 1 км преди финала оста-
нахме само двама. За съжа-
ление силите ми свършиха
заради неравностойната
битка, която водих, и
завърших втори. Но и
сребърният медал ме
направи щастлив.

- Има ли голям инте-
рес към вашия спорт в
Пловдив и България?

- Трябва да призная, че

интересът е доста рехав.
Но хубавото е, че в
Пловдив колелото про-
дължава да предизвиква
младите. Имаме и доста
талантливи състезатели.

- Скъп спорт ли е
колоезденето?

- Скъпичък е. Един
добър велосипед струва
около 5 000 евро. Като при-
бавиш и 300 евро за екипи-
ровка цената излиза доста
солена.

- Какви мечти имате
за бъдещето в  любимия
спорт.

- На първо място е да
съм здрав, защото конту-
зиите при нас са много
сериозни. Не съм се отка-
зал от амбициите си да
вървя нагоре в своето раз-
витие, а какво ще ми пред-
ложи съдбата, не мога да
гадая.

- Имали ли сте пред-
ложения от чужбина?

- Да - от Турция и
Франция. Но засега нямам

намерения да се състезавам
навън. А и приятелката ми
Ива иска да съм до нея.
Няма да правя категорични
изявления за евентуален
трансфер в чужбина, но в
едно съм сигурен, че къде-
то и да отида няма да наме-
ря по-красив, цветен и под-
реден град като Пловдив.

- Специалистите
казват, че "Колодрума" е
сред уникалните зали в
Европа. Това говорене не е
ли продиктувано от
местен патриотизъм?

- В никакъв случай не е
единствено местен патрио-
тизъм. "Колодрума" наи-
стина е едно чудо не само
за колоездачния спорт. Така
например много малко
зали  в Европа, където се
провеждат състезания на
писта, могат да събрат над
6000 зрители. Пистата е на
изключително високо каче-
ство. А като цяло в
"Колодрума" има условия
да се провеждат състезания
от най-висок ранг и в други
спортове . И се чудя как
може да има хора, които уж
са пловдивчани, а говорят
неверни неща за  залата. Аз
пък ще изкажа своята голя-
ма благодарност към плов-
дивската община, която
оказва сериозна помощ на
клуба ни. Ние състезатели-
те най-добре чувстваме
рамото, на което можем да
се опрем.

Няма по-хубав и цветен град от Пловдив, 
а „Колодрума“ е истинско бижу

Пловдивчани трябва да
са щастливи, че много-
бройните велоалеи в града
са едно чудесно място,
където могат да спортуват
още като излязат от домо-
вете си, категоричен е
Николай Генов. Такова
чудо не се среща всеки ден

дори в много от големите
европейски градове. Тези
колоездачни пътеки са
удобни за всички, които
предпочитат колелото
пред автобусите и леките
коли. Велосипедите дават
здраве и емоции на хората,
а велоалеите ги предпазват

от неприятностите, които
предизвикват невъзпита-
ните шофьори. 

Според специалисти
велоалеите в Пловдив
всяка година спасяват най-
малко 7-8 човешки живо-
та, уточнява Николай
Генов. 

Велоалеите дават удобство 
и сигурност на хората

Николай Генов е сред най-добри-
те български колоездачи. Роден е на
26 март 1997 година в Пловдив.
Състезател е на пловдивския клуб
"Цар Симеон 1898". Той е многокра-
тен шампион на България във всич-
ки възрастови групи. Носител е на
Балканската купа на писта в
"Колодрума" (2017 г.), става балкан-
ски шампион отново в "Колодрума"

(2018 г.). Печелил е медали от бал-
канските първенства на шосе в
Турция, Сърбия и Румъния. В актива
си има  и трофеи от престижни
международни турнири. Участвал е
на световното първенство през
2017 година в норвежкия град
Берген. Студент е 3-ти курс в
Университета по хранителни тех-
нологии в Пловдив.

Президентът на румъ-
нската федерация по
колоездене Едуард Новак е
заявил, че неговата държа-
ва е готова да домакинства
на балканските игри в
пловдивската зала
"Колодрума". Това разкри
президентът на "Цар
Симеон 1898" Йордан
Зашев. Румънският шеф
бил категоричен, че феде-
рацията на комшиите ще
поеме всички разноски
около турнира. Едуард
Новак бил впечатлен от
условията на "Колодрума"
още миналата година,
когато в Пловдив румъ-
нците проведоха държав

ното си първенство. И още
- Едуард Новак изкара
подготовката си под тепе-
тата миналата година
преди участието си на све-
товния шампионат по
пароколоездене. От тур

ската федерация са под-
крепили предложението
на румънците, тъй като
също са дали изключител-
но висока оценка за усло-
вията, които предлага
"Колодрума".

Николай Генов:

Румъния иска
домакинство на
Балканиада в Пловдив

Едуард Новак

На турнира 
за Балканската купа

С Ива



„Ща с т л и в
съм да
посрещна

Купата на България в
залата на Община
Пловдив. Поздравявам
отбора и феновете на
„Локомотив“ и всички
пловдивчани, че имах-
ме възможността да
наблюдаваме такъв
спектакъл. Отборите на
„Локомотив“ и „Ботев“
ни накараха да бъдем
горди пловдивчани, да
покажем, че Пловдив е
най-футболният град в
България и се гордеем с
тази прекрасна публи-
ка“, заяви кметът Иван
Тотев, който посрещна
носителите на Купата в
сградата на Общината.

След историческия

пловдивски финал фут-
болистите и ръковод-
ството на „Локомотив“
показаха Купата на
България от терасата на
Община Пловдив пред
многобройните си
фенове, събрали се на
площад „Стефан
Стамболов“ да ги при-
ветстват.

„Радвам се, че ръко-
водствата дадоха
добър, приятелски тон
за този празник, който
отговаря на нивото на
нашия град. Щастливи
сме да имаме тези отбо-
ри в Пловдив, да имаме
Купата в Пловдив, да
имаме и носителя на
Купата и той да се казва
„Локомотив“, заяви
кметът Иван Тотев и
връчи специален пла-
кет на президента на
клуба Христо
Крушарски.

Президентът на
Христо Крушарки бла-
годари на Община
Пловдив и си пожела в
бъдеще в Пловдив да
има стадион, на който
да може да се играе
пободен финал.

Ф у т б о л и с т и т е
поставиха своите авто-
графи на черно-бяла
фланелка с логото на
Пловдив – Европейска
столица на културата
2019. В чест на победа-
та водата на фонтана на
пл. „Стефан
Стамболов“ беше оцве-
тена в бяло.
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Купата на България отново е в Пловдив

На бляскава цермония
в пловдивската зала
„Колодрума“ „БГ Радио“
връчи своите годишни
м у з и к а л н и
награди.Премиера от
изключителната сцена,
достойна за всяко светов-
но музикално събитие,
направиха 10 нови хита.
14 тира с техника, много-
бройни екрани, впечатля-
ващи анимации и сложни
визуализации и акценти
превърнаха продукцията
в Пловдив в истински
европейски пример за
класно шоу. 

Тази година стату-
етката, която се определя
от eкипа на "БГ Радио" –
наградата "Ана Мария
Тонкова“ за БГ
Вдъхновение - символ на
изключителен принос и
пример за всеотдайност
към българската музика,
бе връчена на Братя
Аргирови. 

Те представиха  нова
песен заедно с Искрата и
официално се заявиха
като "завърнали се“ на
българската музикална
сцена. На церемонията,
на която се раждат бъде-
щите хитове, новите си
песни представиха oще
Ицо Хазарта, Михаела
Маринова, DARA,
РУШИ, Рафи, Трио

Тринити, Любо Киров и
Pavell & Venci Venc,
Миро и Койна Русева,
Графа иNDOE. 

В бляскавата церемо-
ния участие взеха и
популярни телевизионни
лица и любимци на пуб-
ликата – Стефан Илчев,
Димитър Ковачев-
Фънки, Богомил Грозев и
Люси Дяковска, водещи-
те на БГ РАДИО Симо,

Богдана, Лора, Наско и
Деси, Радина Думанян,
Йоана Буковска-
Давидова, кметовете на
Благоевград и Пловдив
Атанас Камбитов и Иван
Тотев, Станислава
Армутлиева, Йордан
Йовчев, Мариян
Станков-Мон Дьо, Ива
Софиянска-Божкова, 101
Каба гайди и хорът на
ансамбъл "Тракия". 

Бляскаво шоу в „Колодрума“


