Тръгна
„Северен“ –
чисто нов
булевард в града
след 18 години

Център по
биология в
Пловдив –
наука на
световно ниво
ÁÅÇÏËÀÒÍÎ ÈÇÄÀÍÈÅ ÍÀ ÎÁÙÈÍÀ ÏËÎÂÄÈÂ

ÁÐÎÉ 24, април 2017 ã.

4

2

Старият град
с номинация
за Знака на
европейското
наследство
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Голям паркинг
– 150 места
за паркиране
на бул.
„България“
7

Велосезонът в Пловдив по традиция беше даден в район „Тракия“. „Налагането на велопътуванията в града е дълъг процес. Общината се е
заела с отговорната задача за разширяване на веломрежата. И тази година продължаваме, като се надявам през следващите 3-4 години целият
град да бъде свързан с велоалеи", заяви кметът Иван Тотев и допълни, че пловдивските алеи нямат аналог в България.

Здравейте!
Дадохме старт на един
от мащабните пътни проекти в
Пловдив – строителството на
новия булевард „Северен“. За
първи път от 18 години, когато беше прокаран „Найчо Цанов“. Булевардът е част
от вътрешния транспортен ринг на
Пловдив и ще разтовари трафика по бул.
„Цар Борис III Обединител“ при кръстовищата с бул. „България“ и бул. „Дунав“,
както и по самото „Брезовско шосе“.
Направихме и първите стъпки за друг
мащабен проект, много очакван обект –
реконструкцията на Голямоконарско шосе.
Започваме с отчуждаването на първите
шест от общо над 50 имота в обхвата на
общината. Изграждането на този важен
път е един от приоритетите. Това е проект, насочен към икономическото развитие
на региона, чиято реализация е от голямо
значение.
Стадион „Пловдив“ – мечтата на пловдивчани да го видят отново пълен с живот.
Това и ще направим. Е, няма да е от супер
европейска класа и да посрещне финал в
Шампионската лига. Но искаме да получи
акт 16 и там да се събираме на концерти,
на мачове и състезания от национален
мащаб. Работим за това и започваме
обследване на съоръжението.
Център по растителна биология и биотехнология за 15 млн. евро ще има в
Пловдив.Това е единственият български
проект, който бе одобрен във втори етап
по програмата „Хоризонт 2020“.
Иван Тотев
Кмет на Пловдив

Пловдив умен
партньор в „Да изобретим
бъдещето на Европа“

П

редизвикателствата
пред управлението
на Пловдив, свързани с непрекъснатия прираст на населението на
града и въвеждането на
различни
иновативни
идеи и проекти, които
привличат още повече
хора. По тази тема презентира града кметът Иван
Тотев на панела „Умни
градове, умни администрации“ на Webit Festival
Europe.

Община
Пловдив
започна въвеждането на
Google Apps for Education
и еквивалентнът на
Microsoft 365 в учебните
заведения, като общинският бюджет финансира
инфраструктурата по този
процес, както и обученията на учителите. До края
на годината тези нови
методи на обучения ще се
използват и по този начин
от много ранна възраст
децата ще могат да бора-

вят с технологиите.
След като google apps е
вече достъпен на български език и с подкрепата на
училищните настоятелства, родителите и директорите се дава възможност
за улесняване на учебния
процес чрез споделяне и
дигитално интегриране на
участниците, включително и на родителите.
Община
Пловдив
създаде няколко фонда, в
които училищата могат да

кандидатстват, като участват с 30 % от средствата, а останалата сума се
осигурява от общината.
Гарантира се и обучението
на учителите, които ще
използват новите продукти в преподаването си.
Webit Festival Europe,
което е едно от най-влиятелните и технологични
събития в Европа. Мотото
на тазгодишното издание
е „Да изобретим бъдещето
на Европа“.

Висящи кошници с цветя отново красят Пловдив
Около 140 висящи
кошници с цветя и тази
година ще красят централната градска част на
Пловдив. Монтажът им
вече започна по Главната
улица, популярната като
Малката главна ул.
„Райко Даскалов“, в квартал
„Капана“,
Цар
Симеоновата градина,
Стария град и други зна-

кови места.
„Преобладават различни цветове каскадна

петуния и мушкато, които
сами отгледахме в оранжериите. Подготвяме и

над 20 пирамиди с цветя,
с които след Гергьовден
също ще разкрасим найоживените градски зони.
Готови сме към средата
на май да подменим пролетните цветя с летни.
Всичко, което засаждаме,
е собствено производство“, съобщи директорът
на ОП „Градини и паркове“ Стоян Алексиев.

2

ПРОЕКТИ

април 2017 г.

Център по биология в Пловдив
– наука на световно ниво

Ц

ентър по растителна биология и
биотехнология,
финансиран по програма „Хоризонт 2020“,
ще се изгражда в Пловдив. 15 млн. евро са
средствата, спечелени от
ЕК по проекта, който се
нарича „Планта сист“.
По него ще бъде изграден Център за върхови постиженя по растителна системна биология. Още толкова е
сумата, която трябва да
осигури Министерството на образованието като ангажимент към
програмата.
Единственият български проект PlantaSYST, който бе одобрен
във втори етап по
програмата „Хоризонт
2020“ на ЕС, вече стартира работа. Основната
цел е изграждането на
център за върхови постижения по растителна
системна биология и
биотехнология.
„Този проект е специален и различен,
защото той инвестира
много средства в човеш-

кия потенциал. Подкрепата от страна на българското правителство

ще ни даде възможност
да създадем една добра
сграда, в която да

работят млади и изключително добри специалисти“, коментира ди-

ректорът на Института
по молекулярна биология и биотехнологии
проф. Иван Минков.
Спечелването
на
проекта е огромен успех за България, още
повече че страната ни се
е конкурирала със 170
предложения от цяла
Европа. Партньори на
PlantaSYST са три български и два немски
научни института. Това
са Инсититутите по
молекулярна биология и
биотехнология,
Института по зеленчукови
култури „Марица“, както и Инситута по микробиология при БАН.
От немска страна участват Постсдамски университет и Институт по
молекулярна растителна
физиология
„Макс
Планк“.
„Община Пловдив
стои сто процента зад
проекта и ще го подпомага с всички сили.
Спечелването му при
такава сериозна конкуренция от 170 предложения от цяла Европа

показва по недвусмислен начин, че научният
потенциал на България е
силен. Вярвам, че скоро
центърът ще започне да
работи и да дава
резултати, както за
научни постижения, така и за практическа
реализация на проектите,
насочена
към
бизнеса“, каза Стефан
Стоянов,
заместниккмет „Образование и
европейски политики“.
Амбициите
на
проекта са да се превърне в катализатор за
икономическия
напредък, създавайки
предпоставки за реализацията на успешен
бизнес, така и да бъде
свързващо звено между
различни научно-изследователски институти и
компании, опериращи в
сферата на биологията
на развитието на растенията, физиологията на
стреса, растениевъдството и биоинформатиката.

Приемът на първокласници 60 процента икономия от проект
за енергийна ефективност
в онлайн система
Онлайн системата за
прием на първокласници стартира на 2 май.
От тази година Община
Пловдив въвежда централизирано класиране
на учениците в първи
клас в общинските училища.
От 2 май на адрес
p r i e m . p l o v d i v. b g
родителите ще могат да
се регистрират и да подават заявления за участие в първото класиране. Времето на подаване
на заявлението няма
тежест при класиранията. За първия етап,
резултатите от който ще
излязат на 2 юни, родителите следва да подадат
заявления онлайн до 31
май. Ако нямат достъп
до интернет и се
затрудняват с въвеждането на данните,
могат да подадат на хартиен носител по образец
молба в училището,
което им е първо желание. Двата варианта са
равностойни, но при
подаването на заявления

по интернет родителите
ще имат достъп до
повече информация (в
това число и до
резултатите от класиранията) и възможността
за промяна в желанията
ще
е
по-лесна.

Заявлението трябва да е
едно – по интернет или
на хартиен носител.
Системата няма да позволи въвеждане на второ
заявление за едно дете.
Предвидени са второ
и трето класиране, на 20
юни и 4 юли. За всички
важни срокове – подаване на заявления за
кандидатстване и съответно за записване на
приетите деца, родителите ще могат да се
запознаят от сайта на
електронната система.
Там ще са публикувани
и всички важни нормативни документи, ръководство за родителите за
работа със системата,
свободни места и подробни данни за всяко
училище.
Повече информация
за правилата и критериите към момента
родителите могат да
намерят на страницата
на Община Пловдив
(plovdiv.bg) в секция
„Образование“.

Експерти от Холандия подкрепят
Монтесори в Пловдив

Членове на борда на
Холандската Монтесори
асоциация и членове на
Монтесори Европа бяха
на работно посещение в
града по тепетата по покана на Община Пловдив. Те оцениха провежданите обучения на пе-

дагози за прилагане на
метода на Мария Монтесори в детските градини, където е въведен.
Експертите д-р Елизабет Матисен и д-р Ярд
ван де Вижвер – доказани специалисти в областта на Монтесори

педагогиката, посетиха
детските
градини
„Мир“,
„Велимира“,
„Майчина грижа“, „Буратино“ и
„Мирослава“. Те обсъдиха и
дискутираха с екипите
от преподаватели конкретни детайли на обу-

Икономии до 60 на
сто се очаква да реализират петте детски
градини, на които бяха
подменени вътрешните
отоплителни инсталации и изградени слънчеви колектори. Това
прогнозира зам.-кметът по строителство
Димитър Кацарски. На
този етап не могат да
бъдат дадени точни
данни за спестените
средства, тъй като не е
имало пълен отоплителен сезон, но прогнозите са за над 50%.
Проектът за повишаване на енергийната
ефективност се изпълчението.
Община
Пловдив
стартира програма за
въвеждане на Монтесори педагогиката в 5
пилотни детски градини
през 2016 г. Преди месец кметът Иван Тотев
връчи дипломите на
първите успешно дипломирали се педагози. В
следващия курс на обучение по програмата
предстои да се включат
още една детска градина
и училище.

нява от община Пловдив по финансовия
механизъм на Европейското икономическо
пространство. Основната цел е намаляване
потреблението на енергия, както и ограничаване на замърсяването на околната среда
чрез подмяна на отоплителните инсталации в
ДГ „Чучулига”, ДГ
„Миро слава”,
„Буратино”, „Таня Савичева” и „Лилия”.
Стойността на проекта
е 631 166 лева. Навсякъде са монтирани нови
алуминиеви отоплителни тела в комплект с

термостатични вентили
за регулиране на топлоподаването. Изградени
са 4 слънчеви инсталации с 28 колектора за
затопляне на вода .
Само 10 от всички
66 общински детски
градини все още не са
санирани, което най-вероятно ще се случи по
„Региони в растеж“,
каза Димитър Кацарски. В момента текат
процедури за избор на
фирма изпълнител да
санирането на Професионалната гимназия по
хранителна техника и
технологии и ЕГ „Пловдив”.
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Старият град с номинация за
Знака на европейското наследство

С

тарият град на
Пловдив е кандидат за Знака за
европейско наследство
през 2017 г. Проектът е
подготвен от Община
Пловдив, а номинацията
беше направена от
Министерството на културата. Това е първият
български обект, който
участва в инициативата
на Европейския съюз,
след като тя беше утвърдена от Европейския
парламент и Съвета през
2011 г. Кандидатстват 25
обекта от 19 държави.
Резултатите ще бъдат
обявени
от
Европейската комисия в
началото на следващата
година.
Европейският комисар за образованието,
културата, младежта и

спорта Тибор Наврачич
приветства номинациите: „Тържествата по случай 60-та годишнина на
Римските договори ни
припомниха,
че
Европейският съюз е
изграден върху ценности като мир, свобода,
толерантност, солидарност. Тези ценности не
бива да бъдат приемани
за даденост, ние трябва
да работим за тях всеки
ден. Всички обекти,
отличени със Знака за
европейско наследство,
популяризират тъкмо
тези ценности и ни
напомнят за всички
онези хора, които са се
борили, за да ги постигнат и да ги запазят.
Затова очаквам включването на нови обекти към
този списък, което ще се

3
случи в рамките на
Европейската година на
културното наследство
през 2018 г.“.
Знакът за европейско
наследство е инициатива на Европейския съюз,
която цели да повиши
осведомеността за места
и обекти, изиграли
значителна роля в историята и културата на
Европа и в изграждането на Съюза.
Подборът на обектите се извършва на два
етапа. Предварителният
подбор се осъществява
на национално равнище,
като за България процедурата се координира
от Министерството на
културата. За окончателния подбор отговаря
европейска група от
независими експерти
под ръководството на
Европейската комисия.
Определящи за селекцията са европейското
значение на обектите,
както и доколко предвидените в проектите дейности подчертават европейското измерение.

Градът лидер и в българското ДНК
80 хиляди пътници на
пловдивското летище тази година

80 хиляди пристигащи
и
заминаващи
пътници се очаква да
преминат през летище
„Пловдив“ през тази
година. Това стана ясно
на поредното заседание
на Фонда за развитие на
летището.
В момента авиокомпания
„Райънеър”
изпълнява
редовни
полети от Пловдив до
Лондон-Станстед, а през
есента започват полети
и по новите дестинации
ПловдивМилано
(Бергамо) и ПловдивБрюксел (Шарлероа).
Билетите от зимното
разписание за 2017 г. по
новообявените маршрути вече са в продажба,
припомни директорът
на летището Васил
Щърбанов.
Прогнозите за следващата 2018 г. са за
рекорден трафик. При
тези дестинации и темпове на развитие, очакванията са за 110 хиляди
пътници годишно.
„Тази година се водят

Американски предприемачи от Силициевата долина, създали
Български център за
предприемачество, гостуваха в Пловдив.
Събитието започна в
17 часа в Дома на културата „Борис Христов“
при изключителен интерес, препълнена зала с
млада аудитория и множество правостоящи.
Заместник-кметът Стефан Стоянов приветства
с добре дошли участниците и менторите от
Българския център за
п р ед п р и е м ач е с т в о ,
които са в България с
идеята да споделят своя
опит и да разкажат как
да се изгради добра екосистема с повече инвестиции и как български-

безпрецедентно активни
преговори с авиокомпании за откриване на
нови линии. В тази
добра ситуация има
смисъл да направим поголяма коалиция от
общини във Фонда и
вече има заявен интерес
от общини от област
Пловдив
и
област
Смолян“, заяви заместник-кметът на община
Пловдив
Стефан
Стоянов.
Заместник-кметът на

Чепеларе
Пантелей
Мемцов заяви, че общината ще работи активно
във Фонда за развитие
на летище „Пловдив“.
Той информира още, че
в края на март 18 общини и 12 неправителствени организации са
създали
първия
в
България туристически
район – „Родопи“, по
силата на новия Закон за
туризма и сдружението
има интерес да се включи в работата на Фонда.

Община
Пловдив
получи сертификат за
особен принос в съхраняването на българското
ДНК. Той беше връчен на
кмета Иван Тотев от председателя на Движение
национална кауза (ДНК)
Андрей Арнаудов заради
постигнатите резултати
от дейността на общинската програма за финансиране на семейства и
двойки с репродуктивни
проблеми.
„През последните 5
години Община Пловдив
води целенасочена политика по отношение на
хората с репродуктивно
проблеми. Радвам се, че
това се вижда и оценя от
организации като ДНК,
които са се ангажирали с
решаване на подобни
проблеми“, заяви кметът
Иван Тотев. Той отбеляза,
че всяка година се увеличават средствата, които
администрацията предоставя за предварителни
изследвания на двойките.
„Благодарение на
финансирането от общината постигнатите резултати от общинската програма за подпомагане на
двойки с репродуктивни
проблеми са впечатляващи“, сподели Андрей

Бизнесът от Силициевата долина
с интерес към Пловдив

те стартъпи да получат
финансиране в САЩ.
В
Пловдив
от
Силициевата долина,

историческо място в
Калифорния, където е
създаден първият компютърен чип и от къде-

то започват кариерите
на хора като Бил Гейтс,
Стийв Джобс и Марк
Цукербърг,
дойдоха
Норман Винарски –
водещо име в изкуствения интелект. Президент на SRI Ventures,
както и на гласовия асистент Siri, купен от
Apple през 2010 г. Автор
на книга- бестселър, по
която се обучават студенти от Станфорд.
Майкъл Марвин –
човекът, развил повече
от 100 технологични
компании, водещо име
на Tech Valley, еквивалента на Силициевата

Арнаудов.
През 2012 г. е приет
Правилник за финансово
подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, жители
на общината и оттогава
всяка година се заделят
средства с решение на
Общинския съвет за
финансово подпомагане
на семейства с подобни
проблеми.
В момента Движение
национална кауза организира кампания „Направи
го за България”, подкрепена от Българската православна църква и под
патронажа на Патриарх
Неофит. В нея може да

участва всяка двойка,
чието дете е заченато през
2016 година. Бъдещите
или настоящи родители
се записват, като публикуват във фейсбук страницата на ДНК селфи с
положителен тест за бременност, снимка от
видеозон или на вече
роденото бебе, с хаштаг
#pravimgozabg. За всяка
споделена бременност
ДНК ще дари средства на
Фондация „Искам бебе“
за подпомагане на двойките с репродуктивни
проблеми в България.
Записването за участие в
кампанията продължава
до 1 май 2017 г.

долина в Ню Йорк.
Джейми Уилямс – професионален футболист,
звезда на Super Bowl,
който след прекарана
травма решава рязко да
промени кариерата си.
Създава успешна филмова компания Ymotion
и става известен сценарист и режисьор. Участва и във филма на
Оливър Стоун „Any
Given Sunday“.
Същевременно развива и множество технологични компании и
става успешен предприемач и декан на университет в Мериленд.
Лари Бийл – водачът на
групата и основател на
фондация Inter Culture,
която финансира проекта. Лари работи в
Силициевата
долина

още от самото ѝ създаване през 60-те години.
Той инвестира парите
на първите хай тек
милионери. Сред лекторите бяха и най-успешните българи в Долината. Богомил Балански
– завършил MBA в
Университета Станфорд
и постигнал забележителна
кариера
в
VMware.
Дафина Тончева –
партньор в един от найголемите инвестиционни фондове US Venture
Partners.
Завършила
MBA в Станфорд. Васил
Терзиев – познато и
популярно име в ИТ
сектора като основателя
на Telerik. Създател на
един от най-успешните
български технологични бизнеси.
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Тръгна „Северен“ – чисто нов
булевард в града след 18 години

С

лед двe години
Пловдив ще има
още един булевард
– „Северен“. Изграждането му започна откъм
„Брезовско шосе“ със
символична първа копка, направена от кмета
Иван Тотев. Това е първият нов булевард в
града от 18 години, когато
беше
прокаран
„Найчо Цанов“.
Булевардът е част от
вътрешния транспортен
ринг на Пловдив и ще
разтовари трафика по
бул. „Цар Борис III
Обединител“
при
кръстовищата с бул.
„България“
и
бул.
„Дунав“, както и по
самото
„Брезовско
шосе“. Работи се също и
по идеята за директен
излаз на бул. „Северен“
на Карловския надлез,
което да се реализира на

Първи стъпки за Голямоконарско шосе

Община Пловдив
започна процедури по
отчуждаване на недвижими
имоти
във
връзка с реализацията
на голям и очакван
обект – реконструкцията и разширението

на
Голямоконарско
шосе. Изготвени са
обявления за първите
шест от общо над 50
имота в обхвата на
общината
от
бул.
„Дунав“ до землищната граница с община

Марица.
Изграждането
на
този важен път е един
от приоритетите на
общината. Това е проект, насочен към икономическото развитие
на региона, чиято реа-

лизация е от голямо
значение. Именно тук
са
съсредоточени
много индустриални
предприятия, в които
работят хиляди граждани. Пътят е и входна
артерия към Пловдив
от
магистрала
„Тракия“. С реализирането на обекта ще се
даде нов тласък на
бизнеса в Северната
индустриална зона, ще
се подобри и оптимизира организацията на
движението, ще се
подобри безопасността и мобилността на
населението, като се
даде приоритет на
градския транспорт,
велосипедни и пешеходни алеи.
Община е заделила
за тази година близо 3
милиона
лева
за
отчуждаване. Освен по
„ Го л я м о ко н а р с ко
шосе“ се планират
процедури по булевард
„Васил
Априлов“,
булевард „Северен” и
„Модър – Царевец”.

4
следващ етап.
Пътят от „Адата“ до
„Брезовско шосе“ –
първи етап от проекта,
ще е широк 34,50 метра
– с 2 платна по 3 ленти
по 3.50 метра, средна
разделитена ивица 2
метра, тротоари по 4,50
метра или по 3 метра,
двупосочна велоалея с
ширина 2,50 метра.
Дължината на този
участък е 1593 метра
„Новият
булевард
„Северен“ е най-мащабният пътен проект в
града, който стартираме
през новия век“, заяви
кметът Иван Тотев при
първата копка на обекта.
Булевард „Северен“ е
част от съвместния проект на Община Пловдив
и Европейската банка за
възстановяване и развитие. Стойността му е
около 10 млн. лв., като е
включено изграждането
на водопровод и канализация, кабелни мрежи,
тротоари и осветление.
Отсечката ще е с две
платна с по три пътни
ленти и разделителна
ивица. Предвижда се
настилката да е с голяма
товароносимост заради
тежкотоварните камиони, които обслужват
индустриалната
и
търговската зона.

Рибарчето отново в
Цар-Симеоновата градина

Паметникът „Рибарчето“ при езерото „Бъбрека“ в Цар-Симеоновата градина вече е
поставено на мястото,
където е била оригиналната скулптура. Бронзовата фигура е възстановена, след като миналата
година по предложение
на кмета Иван Тотев
Общинският съвет взе
решение да бъдат отпуснати 10 000 лева за изработка на копие.
„Така езерцето със

златните рибки, както е
по-известно сред хората,
стана още по-привлекателно място за малки и
големи. То има сантиментална стойност и е
едно красиво съживяване на спомените“, коментира сподели Амелия Гешева, заместниккмет „Култура и туризъм“. Монтирано е и
художествено осветление, което прави „Рибарчето“ още по-ефектно.

Живот за стадион „Пловдив” след години на разруха

Със 100 000 лева от
бюджета на Пловдив
започва съживяването
на стадион „Пловдив“. С
тези пари като първа
стъпка ще бъде направено обследване на съоръжението..
Идеята е стадион
„Пловдив“ да получи
акт 16, за да се провеждат концерти, футболни
срещи от „А“ група
състезания от национален мащаб. Амбициите
за стадион от екстра
европейска класа са изоставени и сега желанието е това съоръжение да
бъде спасено с малко
разходи, но да бъде
използвано.

Решението е част от
дебата за стадиона,
започнал през 2015 г.
Тогава общината плати
плати 40 000 лева, с
които сключи договор с
Университета по архитектура, строителство и
геодезия за обследване,
което даде яснота за
здравината на конструкцията, къде и как да се
укрепи. Беше изготвен и
проект, който позволява
помещенията под трибуните да бъдат дадени
под наем на спортните
клубове.
Съгласно направеното обследване козирката
на стадиона трябва да
бъде
премахната.

Същото се очаква да се
случи и със зала „Чайка“
и трибуните около нея.
Предстои да се изготви
технически проект за
укрепване и възстановяване, както на залата,
така и на стадиона, като
има вероятност в проекта да се включи
допълнително изграждане на VIP-зона.
След ремонта стадионът ще отговаря на
съвременните стандарти
- модерно осветление,
безопасен, с подходящи
трибуни, със зали, които
да бъдат отдавани по
наем. През 2018 година.
за проектирането ще
бъдат отпуснати още
600 000 лв.

5
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Санирането в ход – старт
на първите 24 блока

П

редстои санирането на първите 24
панелни блока в
Пловдив по националната програма за енергийна
ефективност.
Изпълнителите
са
избрани след проведена
обществена поръчка.
Общината вече стартира
подписването на договорите с етажните собствености за проектиране
и изпълнение.
„Като гаранти за
качеството, освен на
професионалните надзорници, особено разчитаме и на гражданския
контрол от страна на
живеещите в блоковете,
които предстои да се
реновират“, коментира
кметът
Иван Тотев.
Подготвя се обществена
поръчка за още 17
блока, а други 10 обекта

Пловдив като център
на уикенд пътувания

също са в готовност за
процедура.
Все повече етажни
собствености в Пловдив

се включат в националната програма за енергийна ефективност, тъй
като това ще допринесе

както до икономии от
електропотреблението,
така и за по-добрия вид
на града.

Още две награди за културен туризъм

Пловдив е единственият град с две отличия
на
туристическото
изложение за културен
туризъм във Велико
Търново. Беше изтъкната важната роля на
Пловдив като първата
европейска столица на
културата за промотиране на България като
дестинация за културен
туризъм. Освен с ефектния щанд, Пловдив впечатли участници и
посетители с цялостната си рекламна концепция, чийто акцент е
обновеното културно-

историческото наследство на града.

За трети пореден
път Пловдив получи

приза за „Най-атрактивен и оригинален експозиционен щанд“. В
съпътстващия изложението, единствен по
рода си национален
конкурс „Чети и пътувай“, Пловдив грабна
отново награда, този
път в категорията „Найефективни рубрики и
репортажи“ за найефективната рекламна
медийна кампания на
български град във
връзка с награждаването на града в приза
„Златна ябълка“ на
FIJET.

ЗА ПЪРВИ ПЪТ

Общината отличи
най-добрите в туризма

Община
Пловдив
връчи за първи път
„Годишни награди за
постижения в туризма“.
Представителите
на
туристическия бранш
бяха отличени за постижения през изминалата
2016 година в общо пет
категории: „Най-оригинален нов туристически
продукт
за
град
Пловдив“, „Най-ориги-

нално събитие в областта на туризма в град
Пловдив“, „Най-висока
заетост на легловата
база “ – места за настаняване клас А (големи
хотели), „Най-висока
заетост на легловата
база“ – места за настаняване клас Б (семейни
хотели, къщи и стаи за
гости) и „Любимо заведение в Пловдив“.

Победителите

Категория „Заетост на
легловата база в места
за настаняване, клас Б“
Семеен хотел „Бизнес
хотел Пловдив”
Категория „Заетост на
легловата база в места
за настаняване, клас А“
Хотел „Лендмарк Крийк
хотел”
Категория „Любимо
заведение“
В район „Централен”
любимите заведения са 4
- ресторант ”Сол и пипер”,
ресторант„Паваж”,
бирария „Амстердам” и
класически ресторант

„Хемингуей”.
В район „Северен” –
ресторант с национална
кухня „Сомбреро”.
В район „Западен” –
кафе-аперитив „Марбея”
В район „Южен”
ресторант „Ноте ди вино”
В район „Източен”
ресторант „Класик”
В район „Тракия“
бирария „Йегерхоф”
Категория „„Най-оригинален
нов туристически продукт
за Пловдив“
„Дан Травел“, съвместно
с вила „Юстина“ – за
продукта „4 сезона вино и
култура“, и „Бългерия уайн
турс“ – за продукта
„Тематични комбинирани
турове“
Категория „Най-оригинално
събитие в областта на
туризма”
„Дефиле на младото вино”
Категория „Най-оригинално
събитие в областта на
туризма“
Народен събор
„Пловдив”, Международен
фестивал „Черната кутия”,
Национална кръгла маса
„Специализирани видове
туризъм” на катедра
„Туризъм” при АУ –
Пловдив, Експониране на
раннохристиянска
гробница в РАМ – Пловдив
и дефиле „Вино и гурме”.

Пловдив има потенциал да се превърне в
дестинация за краткосрочни пътувания. Това
e мнението на служебния министър на туризма Стела Балтова, изразено пред представители на туристическия
бизнес и образователните институции от
региона. Краткосрочните пътувания са предпоставка за целогодишен туризъм. Градът
трябва да се възползва
от предимството на
уникалния продукт за
културно-исторически
туризъм, който предлага, като същевременно
е домакин на престиж-

ни спортни, конферентни събития, изложения
и дегустации на вина.
Пловдив може да бъде
посетен за опознавателен тур, за уикенд,
отбеляза Балтова
Между Министерството на туризма и
Община Пловдив има
сключено споразумение за промотирането
на града като културна
столица на Европа през
2019 г.
На повече от 20
международни туристически изложения,
Министерството
е
представило Пловдив
като европейска столица на културата.

Нова техника мие
и чисти Пловдив

Четири нови сметовоза се включват в
почистването на Пловдив. Два мерцедеса ще
помагат за сметосъбирането
в
район
„Южен“, а два форда са
за обслужването на
„Тракия“.
„Непрестанното
обновяване на техниката се отразява върху
всички
статистики,
които сочат трайно намаляване на фините
прахови частици във
въздуха.
Заварените
през
2011 г. 30-годишни
машини са вече история. След доставената
за първи път през 2012
г. съвсем нова и модерна техника автопаркът
на общинското предприятие „Чистота“ не
спира да се обновява
всяка година.
„През последните 5
години закупихме над
20 чисто нови машини,
които извършват всекидневна работа по сметосъбирането и сметоизвозването, за метене и миене, така че да
поддържаме на високо
ниво
чистотата
в
града“, каза
директорът на ОП „Чистота“

Иван Стоянов.
Принос за добрите
резултати има и отговорното партньорско
отношение на фирма
КМД, която ще достави
още 7 нови сметовози с
екологичен стандарт
„Евро-6“, които да
бъдат разпредели по
другите райони на
Пловдив.
Сред новите придобивки на „Чистота“ е и
поредната мултифункционална малогабаритна машина, която ще се
включи в почистването
на велоалеи, малки
улички и пешеходни
пространства.
„Няма друг град в
страната, където улиците първа категория се
мият всеки работен
ден, втора категория –
три пъти седмично, а
третокласните трасета
– по веднъж в седмицата. Това го дължим
преди всичко на хората,
които
работят
в
„Чистота“, но и благодарение да Община Пловдив с възможностите ѝ
да осигури финансов
ресурс за обновяване на
техниката“, отбеляза
кметът Иван Тотев.
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елосезонът в Пловдив по традиция
беше даден в район
„Тракия“. На колелетата
се качиха кметът Иван
Тотев, кметът на Тракия“
костадин Димитров и
легендарният гимнастик
Йордан Йовчев.
„Налагането на
велопътуванията в града
е дълъг процес. Общината се е заела с отговорната задача за разширяване на веломрежата. И
тази година продължаваме, като се надявам
през следващите 3-4 години целият град да бъде
свързан с велоалеи",
заяви кметът Иван Тотев
и допълни, че пловдивските алеи нямат аналог в
България.
„Планът ни е да стигнем 100 километра велоалейна мрежа в рамките на няколко години,
като това е напълно
постижима задача. Много
е важно да имаме
инициативи и хора, които
обичат велосипеда. Социалният ангажимент на
Община Пловдив да създава култура на каране на
велосипед е много важен
и е радостно, че толкова
компании и фирми се
ангажират с тази кауза",
допълни Иван Тотев.
„Причината да правим
подобно откриване на
велосезона е, че имаме
тези прекрасни велоалеи
– над 15 километра само в
район „Тракия" и около 60
км в целия град. Те са
безопасни и е много
приятно да се кара колело
в Пловдив“, заяви Костадин Димитров.
Голяма част от участниците си тръгнаха с
награди от организираните томболи. Между
наградите имаше 5 велосипеда, 5 тротинетки, над
100 раници и шишета,
карти за фитнес, карти за
плувни басейни и други.

Велосезонът – култура
за каране на колело

„Санкт Петербург“ като нов
Южното платно на
булевард „Санкт Петербург“ беше пуснато за
движение седмица порано от предвидения
срок.
600 000 лева от бюджета на община Пловдив бяха отпуснати за
преасфалтиране на 1465
кв. метра на пътната
артерия в участъка от
кръстовището с улица
„Лев Толстой“ до кръговото с булевард „Освобождение“. Кръстовището също ще бъде
преасфалтирано, като се
смени и светофарната
уредба.
Напълно обновена е

улица „Йоан Кукузел” в
„Тракия”. Пътната отсечка пред блок 12-ти

вече е преасфалтирана.
В квартала са изградени
и нови бетонови тро-

тоари, както и допълнителни паркоместа. „Благодарение на предварителните разговори с
жителите на блока
успяхме да постигнем
един добър резултат“,
каза кметът н „Тракия”
Костадин
Димитров.
Приключи и изграждането на нови тротоари
пред блок 11.
Строителната програма на Тракия” за 2017та година отново е
насочена към цялостно
подобряване на инфраструктурата в микрорайоните.
Изпълнението на капиталовата програма на
района
започна
в
началото на месец март
и вече са обновени няколко улици.

За втори път „16 срещу 61+“ в „Централен“
Кметството на „Централен” за втори път организира
шахматния
турнир „16 г. срещу
61+” – сблъсък на поколенията.Участваха
деца от детски градини
и училища, както сеньорите от пенсионерските
клубове в район „Централен”.
Най-младият и найвъзрастният участник Димитър Великов от ДГ
„Буратино” и г-жа Малина Митова, имаха
разлика от 82 години.
След изтеглен жребий
съперниците премериха
сили на шахматното

поле като изиграха по
две партии за определяне на поколението-победител.
Нов момент в празника беше възможността деца да направят
първите си стъпки в
древната игра на атрактивен градински шах.
Празникът продължи
със сеанс на едновременна игра на всички
желаещи срещу международния майстор по
шахмат Ружка Генова.
Заместник-кметът на
район „Централен” Деница Чингарова връчи
грамоти и награди на
всички участници.
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„Южен“ с нов паркинг
Район „Южен“ има
нов паркинг- на ул.
„Одеса“ - пресечка на
ул. „Георги Кондолов“
срещу СОУ Св. св. Константин Кирил Философ. Съоръжението е на
терен от 440 кв. м. и ще
побира поне 25 автомобила.
„Още 60 квадрата е
площта на тротоарната
алея, която води от
входа на блока до тротоара и е за трудноподвижни хора и майки с
детски колички“, обясни райкметът Борислав
Инчев. Възстановени са
и 2 осветителни стълба.
Стойността на новия
паркинг е 32 000 лева от
допълнителните
средства от бюджета,
които община Пловдив
отпусна
на
район
„Южен“.
„Убедени сме, че инвестицията в капиталови разходи е единственият начин да се

промени облика на
района“, каза още Инчев.
Други два обекта,
върху които се работи в
момента са изграждането на ул. „Етна“ до
училище „Димитър Талев“ и на нов паркинг
за 9 коли и подпорна
стена на ул. „Околчица“. Съоръжението е
по изрично желание на
живеещите в района.
Предстои изграждането на нови паркинги на ул. „Димитър
Талев“ срещу бензиностанция
„Хаджията
Груев“ и на ул. „Спартак“.
В „Южен" приключи и изграждането на
нови тротоарни участъци по продължението
на улиците „Пере Тошев", „Лазо Войвода" и
„Калиакра". Приключва
и традиционното за
сезона запълване на
улични дупки.

Ч

С пита и шампанско посрешнаха Ралев при
откриването на паркинга в кв. „Гагарин“

исто нов паркинг
вече има междублоковото пространство на бул. "България" срещу № 30, в
кв. “Гагарин”. Новата
придобивка в квартала
е изградена по молба
на живущите там.
Ремонтните дейности включиха изграждане и асфалтиране на
паркинг с 10 паркоместа, обслужваща го
улица и тротоар за
пешеходците. Благодарни граждани посрещнаха кметът на
„Северен“ Ральо Ралев
с пита и шампанско.
В същото време започна и изграждането
на голям общински
паркинг на бул."България" № 2,4,6 и ще бъде
в съседство с бъдещия
нов булевард "Северен". Общата му площ
е около 3.5 дка и ще
има около 150 паркоместа.
Ремонтните дейности ще представляват
цялостна реконструкция на терена, включ-
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Мащабна залесителна акция се се проведе
в район „Северен“ на булевард „Марица“

Голям паркинг – 150 места за
паркиране на бул. „България“

ваща изкопни дейности, направата на отводнителна канализация,
полагане на основа от
трошен камък, полагане на два пласта асфалтобетон, хоризонтална
и вертикална маркировка. Предвидено е и
осветление на паркинга.
Районната администрация възнамерява да
направи фитнес на
открито на същото
място, както и кът за
отдих.
Стартира и изгражЗапочна строителството
на голям общински
паркниг на бул.
„България“

дането на нова детска
площадка в градинката на кръстовището
на ул. "Брезовска" с ул.
"Поп Манол". Тя ще
бъде с площ от 104 кв.
м, изцяло съобразена с
изискванията
за
безопасност.
Предвижда се монтаж на 4 съоръжения –
двуместна люлка махало, люлка "везна" и
клатушка. На площадката ще има и пясъчник
с дървен борд, пейки и
ограда..
В “ С е в е р е н ”
приключи първи етап
по поставяне на чисто
нови бетонови кошчета
за отпадъци и градински пейки. Те бяха
поставени на места,
където липсват такива
– това са основните
булеварди в района,
градинки,
паркове,
междублокови пространства, детски площадки.
Монтирани
бяха градински пейки
и 30 кошчета за отпадъци.

Подлезите в „Източен“ с нов облик

Усилено се ремонтират три от подлезите на
бул. "Цариградско шосе"
- срещу бензиностанцията в близост до кръстовището с бул. "Шести септември" и при кръстовищата с бул. "Освобождение" и ул. "Ландос".
Това съобщи кметът на
район "Източен" Николай Чунчуков. Подовите
настилки и стълбищата
ще бъдат обновени, ще се
ремонтира отводняването, ще бъде изградено и
ново осветление.
Подлезите осигуряват
пътната връзката на жителите от квартала с автобусни спирки на градския транспорт, търговски и други обекти.

Нови паркоместа в „Западен“

Правят нов голям парк в Пловдив

Старите и неугледни
павилиони на кръстовището на булевардите
"Мария
Луиза"
и
"Източен" вече се премахват. Идеята е там да
бъде изградено парково
пространство, информира кметът на район
"Централен"
Георги
Стаменов.
Мястото се намира
точно между две зелени
зони и има възможност
да се получи голям парк
- от блоковете на "Мали
Богдан" до самото
кръстовище.

Изграждане на нови
паркоместа предприе
администрацията
на
район „Западен“. Започна ремонт и разширяване на сега съществуващия паркинг на улица
„Лерин“ 9. Предвижда
се след завършване тук
да бъдат открити общо
20 нови паркоместа.
„Със затопляне на
времето
започнахме
работа по инфраструктурата в района. Досегашният паркинг тук бе
малък – за едва 5-6
автомобила, а на места
плочките бяха пропаднали. Сега ще го обновим и ще го разширим
значително, като същевременно ще облагородим пространството
около него“, обяви

Новите пейки в парк „Ружа“

кметът Димитър Колев,
който уточни, че ремонтът се извършва по
желание на живеещите
на улица „Лерин“.
Всички пейки в парк
„Ружа" бяха пребоядисани, а счупените дъски бяха подменени с

нови. Освен това бяха
засадени десетки нови
дръвчета.
Кметът на район „Западен" Димитър Колев
изрази задоволство от
работата на доброволците и изказа благодарността си за помощта.
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Николай Бухалов:

Пловдив беше град без бъдеще, сега
идват да работят от цялата страна

- Г-н Бухалов, наскоро чествахте 50-годишен юбилей. Как се
чувствате с тази 50килограмова торба на
гърба, пълна с невероятни преживявания?
- Колкото и да се
оглеждам, не намирам
някаква промяна в себе
си. Е, няколко килограма
в повече, но това е
нормално. Иначе гледам
по същия начин на
живота, както и преди.
Радвам се на всичко
хубаво, което се случва
около мен и семейството
ми.
- Как преминаха
тържествата около
юбилея?
- Фанфари не е имало.
Събрахме се приятели,
беше хубаво. Благодаря
за вниманието, с което
бях уважен от пресклуб
"България", където ми
връчиха страхотно бижу
"Златно гребло".
- Как попаднахте в
кануто?
- Случайно. Бях в 6-и
клас, когато в Дъбене
дойде Георги Учкунов.
Влезе в класната стая,
посочи няколко души и
ни каза, че ще има прием
в спортното училище в
Пловдив. Обясни ни
какво ще тренираме.
Родителите ми не ме
спряха и от следващата
година започна моят
спортен път.Има нещо
много любопитно. Аз
винаги съм харесвал водата, защото съм израснал край две реки Мрътвица и Стряма. Така
че за мен кануто беше
едно естествено продължение в моя живот. И съм
разбрал нещо много
важно: "Водата трябва да

Легендарният кануист Николай Бухалов е
роден в Карлово на 20.03. 1967 г., но
юношеството си прекарва в Дъбене. Той е
единственият български спортист, който
печели 2 златни медала от една олимпиада.
Това се случва на игрите в Барселона през
1992 година, където финишира първи на 500
и 1000 метра. Преди това има бронз от

Николай Бухалов се заклева като общински съветник

се пипа нежно, а вътре
трябва да се вложи
силата".
- Помните ли първия
медал?
- Разбира се. На едни
пионерски състезания
спечелих сребро на
двойка и бронз на седморка кану.
- А първия голям
успех?
- Това е бронзовият
медал на световното за
юноши в Италия.
- Кога разбрахте, че
ставате за големия
спорт?
- Това не може да се
каже
предварително.
Всичко излиза наяве след
много труд. Освен това
винаги съм имал амбицията да побеждавам,

така че титлите и
медалите ги приех като
нещо естествено.
- Най-щастливият
момент в кариерата
ви?
- Няма никакво съмнение, че това са златните
медали в Барселона. Тази
олимпиада беше много
изстрадана за българския
спорт. В държавата шеташе страхотна мизерия.
Сигурно си спомняте, че
нямаше дори хляб и
мляко. Мизерствахме и
ние. Стигна се дотам да
направим бартер с гърците, за да тренираме при
тях три месеца. Дадохме
им лодки, които за наш
късмет бяха доставени от
Полша по някаква стара
договорка и така си

Осем пъти е в десетката
на най-добрите спортисти

През 1992 година
Николай Бухалов е
обявен за спортист N1
на България. В тази
класация той е бил
общо 8 пъти. Любопитни са обаче две други класации, които дават абсолютната картина на пловдивския
спорт тогава. Всички си
спомнят американското
футболно лято през

Сеул. Спечелил е 5 златни медала от
световни шампионати, има една европейска
титла. Притежава бакалавърска степен от
ПУ "Паисий Хилендарски" и магистърска
степен от НСА. Президент е на клуба по
кану-каяк "Тракия". Общински съветник,
заместник-председател на Комисията по
младежки дейности и спорт.

1994 година. където
България се класира на
4-то място. Там Христо
Стоичков беше сред
най-ярките звезди. И
съвсем заслужено бе
обявен за N1 на
България. Втори в
класацията бе Николай
Бухалов. Следващата
1995 година донесе световната титла на Стефка
Костадинова. Най-висо-

Бухалов с наградата „Златно гребло“

ката дама в света спечели златния медал в
скока на височина в
Гьотеборг. Заради успеха си тя бе обявена за
спортист N1 за 1995
година. И тогава Николай Бухалов бе класиран на 2-ро място.

Със световната
шампионка Станилия
Стаменова

осигурихме подготовката.
Най-голямото
разочарование?
- В спорта няма вечни
успехи. За мен трудните
години
бяха
около
олимпиадите в Атланта96 и Сидни-2000. Но
времето лекува. В спорта
обаче има две много
лоши класации. Това е 2то и 4-то място. В първия
случай те е яд, че не си
станал шампион, а във
втория, че си останал без
медал. Изпитвал съм го
на гърба си.
Направихте
Станилия Стаменова
световна шампионка.
Защо се отказахте от
треньорството?
- Имам бизнес, който

ангажира цялото ми
време. А със Станилия
бях страшно много зает.
Сега тя има един много
добър треньор и аз съм
спокоен за бъдещето й.
- Събужда ли се
българският спорт?
- Забелязва се някакво
раздвижване, но пропиляното ще трябва да се
възстановява години
- Вие сте общински
съветник. Какво искате да направите за развитието на спорта в
Пловдив?
- Имам няколко идеи и
ще направя всичко възможно да ги осъществя.
Разбира се, това ще изисква много тичане и
борба. Хубаво е, че градската управа проявява
сериозно разбиране за
спорта. Показателно в
това отношение са непрекъснатото изграждане на
спортни
площадки,
младежкия спортен център, "Колодрума". Но за
да запалим децата за
спорта, трябва да влезем
в училищата. В Пловдив
има училища, които
нямат дори физкултурни
салони.Това е недопустимо. Хубаво е в часовете
по физическо да се играе
волейбол,
баскетбол,
футбол или някакви други спортове, които са
интересни за децата. Нищо не пречи да се ор-

ганизират занимания и на
гребната база. Стига да
стане вторият гребен
канал.
- Оптимист ли сте
за помощния канал?
- Ще кажа само, че без
него големите регати в
Пловдив ще бъдат сериозно застрашени. А това ще е жесток удар за
града ни. Наскоро бях в
делегацията, която гостува в Лозана, където е
Световната
централа.
Там деликатно ни напомниха, че закъсняваме с
втория гребен канал.
- Как намирате
Пловдив в последните
години. Все пак вие сте
от хората, от които
зависи развитието на
града.
- Моето мнение ще го
спестя, защото ще кажат,
че хваля неща, които сме
направили. Но ще припомня, че Пловдив беше
един загиващ град - без
никакво бъдеще.Не е
тайна, че тук идват непрекъсното мои приятели от
цял свят. Те са възхитени
от това, което се случва в
Пловдив. И не говорят
лицемерно, защото ги
познавам много добре.
Предпочитам да не
изброявам направеното,
защото няма да стигне
една страница. Ще допълня обаче нещо много
важно. Аз живея в "Съдийския квартал". Там
вече няма място за колите
ни, защото паркингите са
заети от автомобилите на
хора, дошли да живеят и
работят в Пловдив.
Мисля, че коментарът е
излишен.

Заради един часовник Николай
едва не остава без медал в Барселона

Ето
разказа на
Николай Бухалов за тази
любопитна ситуация. В
кану-каяка по време на
олимпиада
обират
всички часовници, за да
няма вътре устройства,
които по някакъв начин
да те информират или да
ти дават наставления от
брега. Когато отидох на
старта, имаше около 3
минути и половина. Не
обичам да застана там и
да стоя. Това време за
мен е много. Относно
загрявката ми - за мен 20
минути във вода са
много, аз влизам за 16
минути. Всичко е изчислено. Тръгнах нагоре, може би бях на 200 м
зад старта и видях, че те
вече подхождат към
стартовите устройства.
Тъкмо бяха навлезли
тези устройства.
Стартовете на олимпиада са точни до
секунда - няма подреждане напред - назад, а
направо се дава старт.
Ситуацията беше нито
да греба бързо, за да
застана на старта, нито

На карнавала в Барселона след края
на Игрите – ако има нужда

прекалено бавно, защото могат да го пуснат.
Застанах и може би след
няколко секунди дадоха
старта. В последствие
разбрах, че е имало
диалог в съдийската
кула да бъде дадено
началото без мен. Ако
това бе станало, нямаше
да има втори старт, тъй
като според правилата,
ако не се явиш на

първия,
пропускаш
втория.
После разбрах за
Никола Велев, Бог да го
прости, тогава главен
съдия на международната федерация. Той е
казал да задържат старта. Цял живот ще бъда
благодарен на този човек, тъй като нямаше да
има нито първи, нито
втори медал!

