Лаута расте
с нова алея –
310 метра

Посланици
от цял
свят в
Пловдив
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Градът
по-цветен
с 3 милиона
цветя
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Наследството на Пловдив
блести все по-ярко
Здравейте!

Пловдив става все по-силен
регион за все по-силна икономика. Водещи
експерти и икономисти подчертават
ролята на града като индустриален
център и все по-притегателен за бизнес.
На един от последните икономически форуми в
града Община Пловдив бе удостоена със специален
сертификат за оказаната подкрепа и подпомагане
на българския бизнес.
Това не остава незабелязано от кредитните
агенции . „Стандарт енд Пуърс“ повиши съществуващия кредитен рейтинг на Община Пловдив от
стабилно на положително и бе потвърдена оценката „ВВ+“ за града.
Проектът „Европейска столица на културата“
остава голямото предизвикателство пред града.
Правителството отпусна седем милиона лева за
тази година, които ще бъдат изразходвани за обновяване на съществуваща културна инфраструктура
– музеи, галерии, театри, концертни зали, центрове
за изкуство, за обновяване на градската среда – площади, градини, благоустрояване на обществени
пространства.
Опазване на културно-историческото наследство е стратегическа задача за общинската администрация. Къща „Клианти“ е новата перла в
короната на Стария град, предстои да разкрие
блясъка си и Небет тепе.
През 2019 година Пловдив ще покаже най-красивото си лице.
Иван Тотев,
Кмет на Пловдив

П

ловдив продължава
да обгрижва с любов
своето културно-историчесто
наследство.
Още една перла в градската корона заблестя в
пълния си блясък.
Първите посетители на
обновената къща „Клианти“ не скриха възторга си
от красотата, възстановена
почти от руини за по-малко
от четири години.
„Клианти“ е сред найстарите запазени къщи от
епохата на Възраждането.

По мнение на експертите
тя е безспорен връх в развитието на архитектурата и
декоративно изкуство в
Стария град. Само седмици след откриването си
„Клианти“ е посетена от
хиляди пловдивчани и
гости на града.
Промяната в Стария
град е видима и се усеща
навсякъде. Очаква се да
приключи реконструкцията на Етнографския музей
и къща „Хиндлиян“, както
и да стартира ремонтът на
Жълтото училище.
Започна и финалният
етап на археологическите
разкопки на Небет тепе.
Предстои да се разчисти
южната крепостна стена до
основите й, за да се види

докъде продължава западният зид. Крепостта ще
бъде изчистена цялата. Ще
бъдат разкрити и северната,и източната й стена,
чиито оригинални камъни,
които на места стигат до 4
метра височина, ще бъдат
показани. Ще се възстановят
старите
пътеки.
Разкопките ще свършат до
средата на септември.
„Искаме да го покажем
на света този обект по възможно най-добрия начин –
специалистите да разкажат
историята така, че всеки
пласт време да получи
заслуженото внимание“,
отбеляза кметът Иван Тотев.
Още за къща
„Клианти“ и разкопките на
Небет тепе – на стр. 4-5

Пловдив – силен регион
за силна икономика

„П

рез последните
годни
Пловдив
е
известен със своето
бързо развитие, благодарение на производството и индустрията,
което прави икономическото развитие на
града и региона все поясно видимо“, заяви заместник-кметът Стефан
Стоянов при откриването на Национален бизнес форум “Силни региони за силна икономика“ в Пловдив.„Всеки
месец тук се открива

завод или се разширява
такъв, а това говори за
силна динамика на
икономиката. Безработицата е под 3 % в града
и под 6 % за региона,
което ни изправя пред
различни предизвикателства“, уточни той.
Новите икономически данни показват, че
най-динамично
през
2015 година се е развил
секторът на бизнес услугите, което говори за
по-голяма
добавена
стойност – добър знак,
че Пловдив и регионът

Интелигентен град – 3 пъти по-малко
произшествия на модерните кръстовища

Над 3 пъти са намалели пътно-транспортните произшествия на
50-те кръстовища, които
бяха модернизирани по
проекта за устойчив
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градски
транспорт.
Разходите за електроенергия на обновените
светофарни уредби са
спаднали от 270 хиляди
на 130 хиляди лева , като

с икономията са реконструирани още 11
светофара, които предстои да се включат в
системата за управление
на трафика.
Това съобщи заместник-кметът по транспорт Златин Велев пред
представители на Европейската комисия, които
посетиха Центъра за
управление на трафика в
града.Те участваха в
семинар на тема „Интелигентни градове“.
Златин Велев посочи,
че благодарение на
изградената по проекта
48 километра велоалейна мрежа се отчита
значителен ръст на
пловдивчани,
които
предпочитат по-екологичния
алтернативен
транспорт.

вървят към правилния
път, част от който са
дигитализацията, автоматизацията и добро образование.
Бъдещето на Пловдив ще зависи от икономическата динамика и
привличането на хора в
града. Важен факт е и
това, че през последните
години
ръстът
във
възнагражденията
е
10%, а все повече компании
започват
да
инвестират в образование и дуалното обучение.
На бизнес форума
водещи експерти дискутираха възможностите
за развитие на българския бизнес, иновативни
софтуерни и бизнес
решения за по-добри
резултати.
Община Пловдив бе
удостоена със специален
сертификат за оказаната
подкрепа и подпомагане
на българския бизнес.

7 милиона за площада,
галерии и кино

7 милиона лева за
планираните дейности
по проекта „Пловдив –
Европейска столица на
културата“, отпуснати
от правителството, ще
бъдат изразходвани за
обновяване на съществуваща културна инфраструктура – музеи,
галерии, театри, концертни зали, центрове
за изкуство и др., и за
обновяване на градската среда – площади,
градини, благоустрояване на обществени
пространства.
2,7 милиона лева
отиват за реконструкция на площад „Централен“.
2,2 милиона лева ще
бъдат заделени за двете

художествените галерии – на ул. „Съборна“
и на ул. „Гладстон“.
Един милион лева
ще бъдат насочени за
облагородяване на инфраструктурата и изграждане на пешеходна
зона на ул. „Иван Вазов“ в района на

Тютюневи складове.
За изграждане на
резидентен център в
„Старинен Пловдив“ се
осигуряват 200 000
лева.
Още 1 милион се
заделя и за реконструкцията на кино „Космос“.

Най-дългата разходка
пеш – само в Пловдив

Когато и зоната
около
Тютюневите
складове стане пешеходна, каквото е идеята
на общината, Пловдив
ще
се
сдобие
с
пешеходна зона без
аналог не само в България.
Работи се активно за

включването на зоната
около
Тютюневите
складове към градската
пешеходната зона.
„Така Пловдив ще
има уникална зона, започваща от Пешеходния мост, през квартал
„Капана“,
Главната
улица, площад „Центра-

лен“, Цар Симеоновата
градина и от там в
Тютюневия град. Ще
сме без аналог в страните наоколо.
Изобщо малко държави в света може да се
похвалят с подобна
зона“, коментира кметът Иван Тотев.

Посланици от цял свят
черпят от примера на Пловдив

Посланиците на държави от цял свят
разгледаха индустриалните зони „Раковски“ и
„Марица“, част от „Тракия икономическа зона“.Те се запознаха с
примери за успешен
бизнес и развито производство в района на
Пловдив.
„Тракия икономическа зона отдавна премина
своя регионален мащаб.
Това е най-голямото
икономическо струпване в страната. Предизвикателствата през последните 20 години ни
помагат
днес
да

предадем опита си на
тези, които искат да
стартират
подобни
проекти. Това е прекрасен
пример
за
успешната съвместна
работа между много
хора и институции“,
заяви кметът Иван Тотев.
Той посочи, че бъдещите ни планове е
създаване на международни контакти с различни фирми.
„Успешният бизнес
модел
на
Тракия
икономическа зона съдейства за установяването в България на

водещи международни
компании и за разширението на съществуващи
производства,
което от своя страна е
индикатор за добрите
условия за инвестиции в
страната“, каза министърът на икономиката
Емил Караниколов.
До края на годината
предстои да бъде изграден образователноквалификационен център, ориентиран към
фирмите в зоната. Той
ще бъде съвместен
проект на общините от
региона, ТИЗ и правителството.

Пловдив в партньорство
с швейцарски компании

С

България е интересна
дестинация заради факта, че е част от европейския пазар и има
добра логистика, заявиха експерти по време на
срещата.
„Производството е
1/3 от местната икономика и нараства изключително бързо през
последните няколко години. Машиностроенето
и автомобилната индустрия са сектори, които
се разширяват изключително бързо и вече
имаме 60 компании, които произвеждат авточас-

ъздаване и стимулиране на партньорства, контакти и споделяне на опит
между фирми от България и Швейцария, бяха
основните цели на
бизнес форума „Изграждане на партньорства с
швейцарски компании“,
организиран по инициатива на Българо-швейцарската търговска камара.
Регионът на Пловдив
е един от добрите примери за индустриално
производство и за бързо
и динамично развитие
на бизнеса като цяло, а

„Пловдив чете“ за 15-и път

С около 100 000 летни цветя ОП „Градини и
паркове“ преобрази основните лехи в Цар Симеоновата градина.
„Всеки стрък цвете
от атрактивните фигури
си отгледахме сами в
оранжериите. Най-много на брой са различните разцветки бегония
и колеус, засадихме
много винка, цинерария
и още стотици хиляди
бройки красиви цветя,
които виреят добре при
пловдивските условия с
осигурено поливане“,
заяви директорът на
„Градини и паркове“
Стоян Алексиев.

каза в приветствието си
Божана Апостолова
„Убеден съм, че
хората от всички възрасти ще продължават
да четат, да се срещат с
писатели, да участват в
четения. И съм сигурен,
че Фестивалът, една от
емблемите на пловдивската култура ще го има
и занапред, още дълги
години. Защото тази
потребност е вечна, а
любовта към словото и
книгите
е
нашата
отговорност - заветът,
който всеки един от нас
трябва да предаде на
децата и внуците си.
Община Пловдив е

ти за цял свят“, посочи
зам.-кметът
Стефан
Стоянов.
„Пловдив е важен
бизнес център, икономическото сърце на
региона“, сподели Денис Кнобел, посланик на
Швейцария у нас.
От 2015 година в
България се изпълнява
проектът ДОМИНО –
Швейцарска подкрепа за
въвеждане на принципите
на
дуалното
обучение в българската
образователна система.
Стефан Стоянов отбеляза, че все повече
компании подкрепят образователната система,
като от миналата година
има две дуални паралелки, а от септември се
очаква да бъдат разкрити поне шест нови.
За целта съвместно с
бизнеса сериозно се
работи в посока на това
образованието да бъде
практически ориентирано.

Туристическо бижу
в центъра на града

Най-модерният туристически център у нас
беше открит в Пловдив.
Той е на мястото на
легендарната книжарница „Отец Паисии“ на
Джумаята. Помещенията са с дизейнерско
оформление
и
са
обезпечени с разнообразни информационни
материали и дигитални
монитори.
С новия туристически информационен център се разширява общинската инфраструктура и те стават общо 5.
В него служителите ще
предоставят информация за културните събития и туристическите

За 15–и път Пловдив
отново е най-четящият
град страната. Литературният
фестивал
„Пловдив чете“ стана
домакин на повече от 60
събития. Сред организаторите
е
Община
Пловдив с домакинството на издателство
„Жанет 45“.
„Пловдив наистина
чете! Свободният дух на
културата я прави независима, висока и богата. Нашият град може
да бъде щастлив, че
имаме великолепни издателства, благодарение
на които се създаде ново
поколение писатели“
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обекти в Пловдив. Ще се
продават и рекламните
артикули на фондация
Plovdiv 2019 с логото на
Европейска столица на
културата, като част от
средствата ще отиват за
събитията по проекта.
„Тази зона на сегашната Главна улица е
историческият център в
края на 19 и началото на
20 век, но в последните
години с нещата, които
правим в квартал „Капана“, ремонта на Римския
стадион, връщаме тази
му роля“, каза кметът
на Пловдив Иван Тотев
на откриването.
Посетителите на центъра ще имат възмож-

ност да подредят магнитния пъзел на мястото, когато там се е помещавал известния магазин „Княз Борис“, площадът е носел същото
име, а малко по-късно
отваря
врати
книжарницата и библиотеката на Симеон Василев.
Красивата
сграда,
пред която в миналото
са се виели опашки за
книги, по естествен начин оживява, за да се
превърне в лице на
града. Два дигитални
монитора
излъчват
картата на Пловдив и
информират за събитията в града и региона
денонощно.

заставала неотлъчно зад
организацията на фестивала, ще продължи да го
прави и занапред. Вярвам, че през 2019
година, когато Пловдив
ще бъде Европейска
столица на културата, а
градът ни – лицето на
България ЗАЕДНО ще
покажем най-доброто,
на което сме способни“,
каза зам.-кметът по
култура
Александър
Държиков.
„Орфеев венец“ за
високи постижения в
съвременната поезия
получи Екатерина Йосифова.

Градът по-цветен с 3 милиона цветя
Той отбеляза, че петуниите в над 140-те
висящи кошници и 20те цветни пирамиди,
разположени в централната пешеходна зона, се харесват на повечето пловдивчани и
гостите на града.“С насажденията във всички
паркове и градинки по
районите на Пловдив
тазгодишното лятно зацветяване ще достигне
рекордния около 3 000
000 брой летни цветя“,
увери Алексиев.

Общината вдига
рейтинга си

Международнат а
агенция „Стандарт енд
Пуърс“ повиши съществуващия кредитен рейтинг на Община Пловдив от стабилно на положително и бе потвърдена
оценката
„ВВ+“ за града. Възходящата промяна за
Пловдив идва след положителното становище
за България.
„На 6.06.2017 г. S&P

Global Rating ревизираха своето становище
относно град Пловдив,
България, от стабилно
на положително. Успоредно с това ние потвърдихме даденото от
нас ниво „ВВ+“ на дългосрочен кредитен рейтинг на емитент относно
града“, се казва в съобщение
на
агенция
„Стандарт енд Пуърс“.
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Къща „Клианти“ – най-новата

К

огато в края на
юли 2013 година
кметът на Пловдив
Иван
Тотев
даде
символичен старт на
ремонтните дейности и
връчи ключа за къща
„Клианти“ на реставратора Джовани Димитров, между двата етажа
висяха няколко греди.
„Тогава обясненията как
горе ще има втори етаж
и от запазените отломки
ще възстановим рисунките по стените и някогашните уникални тавани сигурно звучаха
имагинерно“, припомни
кметът преди да пререже лентата на най-новото бижу в Старинен
Пловдив.
Първите посетителите не скриха възторга
си от красотата, възстановена почти от руини
за по-малко от четири
години.
„Клианти“ е сред
най-старите запазени
къщи от епохата на
Възраждането. По мнение на експертите тя е
безспорен връх в развитието на архитектурата и декоративното
изкуство в Стария град.
Смята се, че строителството й е започнало
в средата на XVIII век, а
през XIX век са
извършени няколко преустройства, най-значимото от което е през
Започна финалният
етап
на
археологическите разкопки на
Небет тепе. “Имаме
намерение да превърнем този обект в един от
задължителните за посещение в Пловдив.

1817 г., когато са направени
уникалните
многоцветни стенописи
с растителни орнаменти,
букети и вази с цветя. По
същото време са изписани и дървените тавани
с многообразни композиционни схеми, мусандрите са изрисувани с
букети от рози, а вратите
са богато декорирани. В
една от стаите по
стените от двете страни

на алафрангата са изрисувани уникални пейзажи от Виена и Константинопол с изписана
година 1817.
Първите опити за
възстановяване на това
безценно историческокултурно наследство от
национално значение
започнаха през 2006 г. с
дарение от Японския
фонд на ЮНЕСКО,
които Пловдив получи

за паметници на културата в Стария град, но
средствата се оказаха
недостатъчни за изключително сложната реставрация на „Клианти“.
Пълният процес на
реставрацията
продължи над 10 години
и в него бяха вложени
над 1,6 милион лева,
като до момента такива
мащабни възстанови-

телни дейности не са
правени. „Всяка година
малко по малко, благодарение и на различните проекти, по които
кандидатствахме и отпуснатите суми от Общинския съвет успяхме
да възстановим къща
„Клианти“ - ценност,
която задължително всеки трябва да се види“,
подчерта Тотев.

Небет тепе разкрива блясъка си

След като бъдат експонирани различните културно-историче ски

пластове, ще бъдат подготвени туристически
маршрути. Не се пред-

Цялостното обновление – укрепване,
строителство, реставрация и изпипване до
най-финия детайл, се
случи благодарение на
осигуреното през двата
мандата на кмета Иван
Тотев финансиране от
общинския бюджет и по
програма „Красива България“.
виждат никакви бутафории, извън историческата истина“, каза
кметът Иван Тотев при
старта на разкопките.
„Предстои да разчистим южната крепостна стена до основите й,
за да се види докъде
продължава западния
зид. Крепостта ще бъде
изчистена цялата. Ще
бъдат
разкрити
и
северната и източната й
стена, чиито оригинални камъни, които на
места стигат до 4 метра
височина, ще бъдат
показани. Ще се възстановят старите пътеки.
Разкопките ще свършат
до средата на септември“, каза шефът на
Археологическия
музей. Костадин Кисьов.

юни 2017 г.
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перла в Стария град
„С перипетии, бавно
и методично много хора
отделиха от времето и
емоцията си, за да
свършат изключително
сложна работа за възраждането на къщата.
Прекрасно изпълненият
обект, който вече надскача националните параметри, отваря врати,
за да разказва историята
на своето време и хората, които са живели
тук “, посочи Иван Тотев.
„Клианти“ с основание може да бъде наречена най-новата перла в
короната на Стария
град, която със сигурност ще е сред найпосещаваните обекти в
туристическите маршрути.
Изключително
впечатление правят възпроизведените в своя
оригинален вид тавани
на втория етаж, които са
изпълнени със златен
варак и стъклени орнаменти.
Къща „Клианти“ е
обект, който разказва
историята на хората,
които са живели тук. В
нея има изрисувана
уникална и богата художествена
декорация,
стенописи и орнаменти.
Някои от елементите са
с 24-каратов златен
варак. Уникални са и
таваните, орнаментите
не се повтарят един с
друг, което го няма в
нито една друга къща в
Стария град. Тя е образец на отворен тип
къща, заради големите
чардаци.
Първичната къща е
съвършено различна от
тази, която виждаме
сега. Има две оси, вероятно е имало и трета,
по-късно съборена. На
долния етаж къщата е
била отворена, цялата е
била на колони и на леко
засводени конструкции,
наречени – хиприи. Горе
е имало три помещения
с грамаден отворен
чардак. В началото
къщата е била по-ниска.
Вдигането на втория
етаж (надстрояването) е
станало по-късно и
разликата във височините я прави уникална за
Старинен Пловдив.
Мебелите са реставрирани, а килимите
са ръчно направени от

Постепенно се разкриват всички зидове на
тепето, които бяха закрити от буйна растителност. Открити са

всички пешеходни връзки между хълма и бул.
„6 септември“, както и
към площад „Шахбазян“.

чиста вълна с естествени цветове, придобити по естествен начин
със 160 възела на кв.см.
„Нашата работа ни
носи
изключително
удовлетворение, трудностите са преходни и се
забравят, щастливи сме,
че можем да влезем в
тази прекрасна къща,
която завършихме докрай“, сподели големият пловдивски реставратор Джовани Димитров. Безспорният авторитет в опазване на
пловдивското културно
наследство арх. Румяна
Пройкова
припомни
заслугите на покойните
арх. Вера Коларова и
арх. Христина Станева,
по чиито проекти започнаха първите възстано-

вителни дейности в
Старинен Пловдив. Лентата на обновената къща
преряза и реставраторът
Елена Кривошиева, която за работата си по
„Клианти“ получи тазгодишната
награда
„Пловдив“ в категорията
„Културно наследство и
съхраняване на паметта“.
Само седмица след
откриването си „Клианти“ е посетена от хиляда
души. Промяната в
Стария град е видима и
се усеща навсякъде.
Очаква се скоро да
приключи реконструкцията на Етнографския
музей и къща „Хиндлиян“, както и да
стартира ремонтът на
Жълтото училище.

„Непрестанно
се
грижим за Небет тепе.
Когато при последното
умуване над въпроса
къде в предстоящия

проект да поставим
акцента – дали в римския,
средновековния
или праисторическия
период, решихме в
крайна сметка да не
търсим акцент. Искаме
да го покажем на света
по
възможно
найдобрия
начин
–
специалистите да разкажат историята така, че
всеки пласт време да
получи
заслуженото
внимание“,
посочи
Иван Тотев.
Входът на Арменската църква ще бъде
свързан с Небет тепе.
Идеята е терасовидни
сливания да водят от
него до вратата на
църквата.
Общината работи по
идейния проект заедно с
Арменското настоятелство.

Н

ова
пешеходна
алея ще свързва
зоните А 10 и А
12 в „Тракия“, съобщи
районният кмет Костадин Димитров. Тя ще е
паважна, ще бъде дълга
310 метра и 4 метра
широка.
Алеята е част от инфраструктурата на разширението на парк
„Лаута“ и е по идея на
кмета Иван Тотев. В
плановете на общината
са догодина там да
бъдат изградени осветление, модерна детска
площадка, както и други
атракции, които да се
впишат в парковата
среда. От двата края на
пътеката през есента се
предвижда да бъде засадена еднотипна дървесна растителност.С тазгодишните залесителни
кампании разширението
на парк „Лаута“ ще
достигне 65 декара за

Лаута расте с нова
алея – 310 метра

последните три години.
В „Тракия" продължава строителната
програма на администрацията. Вече бяха изцяло
преасфалтирани
няколко улици, обновени бяха и много междублокови пространства.
Тротоарите
пред
първите 3 от общо 7-те
входа на блок 71 в
„Тракия" вече са обновени изцяло. Обновени са
тротоарите и пред блок
181.
“Тази година съсредоточаваме усилията си

в облагородяване на инфраструктурата в Зона
А-8. Стремежът ни е да
направим колкото се
може повече нови тротоари и паркоместа",
каза Костадин Димитров. Той посочи, че
преди изпълнението на
всяко инвестиционно
намерение продължава
практиката да се допитва до етажната собственост за конкретните
потребности .
„Ако в началото срещахме
скептицизъм,
сега ни имат доверие и

„Весели очички“ – безплатни
прегледи и добро настроение
Кметът на „Източен“
Николай Чунчуков откри кампанията за безплатни очни прегледи на
5 и 6-годишните деца в
района, осигурена от
трите клуба „Лайънс“ в
Пловдив. Кампанията е
под надслов „Весели
очички“ и се организира
от Лайънс клубовете
„Пловдив“, „Евридика“
и „Филипополис“, съвместно с Центъра за
рехабилитация на слепи.
На специално орга-

Къщичка за книги в „Белите брези“

Къщичка за книги в
парк „Белите брези“ бе
открита от кмета на
„Южен“ Борислав Инчев, който дари и първите книжки за дървеното
бижу, сътворено от ученици от Професионалната гимназия по
вътрешна архитектура и
дървообработване.
„Къщичката за книги
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е една моя идея, бих
казал мечта. Като човек,
който много обича книгите, ми се ще културата
да излиза от музеите,
залите, театрите, и да се
разпростира в районите,
на открити пространства, за да може всеки
да се докосне до нея
лично и непосредствено. Парк “Белите брези”

е непрекъснато пълен с
деца, родители, баби и
дядовци - нека всеки да
отдъхне с книга в ръка
тук. Желая на къщичката да е винаги пълна с
нови книги, да е здрава
и да я пазим“, пожела
Инчев.
Той се надява през
лятото да бъде изградена и втора детска пло-

като видят какво сме
направили и колко хубаво е станало, ни поздравяват", коментира Костадин Димитров.
Кметът на „Тракия"
припомни, че от старта
на тазгодишната инвестиционна
програма
още рано напролет до
момента са преасфалтирани ул. „Светослав
Тертер", „Йоан Кукузел", пътят пред Комплекса за социални услуги „Свети Георги", ул.
„Българка" и улицата
зад ДГ „Кремена".

низирано тържество по
този повод в новата ДГ
“Чайка“, той обясни на
децата, колко важно е да
се грижим за здравето и
особено да пазим очите
си. Малчуганите го
изненадаха със своя
програма, посветена на
здравето и значението
на витамините за него.
Всеки родител получава чрез детската градина резултата от прегледа и ще може да запознае с него личния лекар
на детето. Дарителите
благодариха на кмета на
„Източен“ Николай Чунчуков за перфектната
организация на прегледите в района.
щадка в парка.
Сцената в парка ще
бъде покрита със средства на районното кметство. Монтирани са и 12
нови пейки.
В същото време
участъци от няколко
улици в „Южен" за
първи път са с монтирано улично осветление отсечки от улиците
„Братя Бъкстон", „Калиакра" и „Щип", които
в тъмната част на деня
не са били осветени,
откакто са изградени.
Инчев напомни, че
акценти в управленската му програма са
изграждането на нови
паркинги, създаване и
обновяване на детски
площадки, възстановяване и удължаване на
улици.
Започна строителството и на нов паркинг
за над 70 автомобила на ул. “Димитър Талев” срещу бензиностанцията „Хаджията Груев“.
Той е с широчина 17
метра, като под него ще
бъде изградена дъждоприемна канализация.

50 нови пейки
в „Източен“

50 нови пейки бяха
монтирани в район
„Източен". Те са поставени в междублокови
пространства в различни зони, като приоритетно се монтират там,
където има изразено
желание от страна на
гражданите.
„Благоустрояването
на район „Източен" и
подобряване на средата

е сред най-важните
приоритети в нашата
работа. В тази връзка е
изготвена и капиталовата програма на администрацията. Съвсем
скоро започваме да
изграждаме детска площадка
на
улица
„Преспа" 6", информира кметът на район
„Източен"
Николай
Чунчуков.

Още 16 студенти
на стаж в „Южен“

Продължава инициативата на кмета на
„Южен“ Борислав Инчев администрацията да
провежда стажове за
студенти от пловдивските висши училища. Още
16 възпитаници на ПУ
„Паисий Хилендарски“
от две специалности,
свързани с информационните технологии и
софтуерния дизайн, преминаха
практическо
обучение в кметството.
„Този път запознахме
студентите със структурирането и функционирането на всички елек-

тронни информационни
системи на администрацията, които осигуряват
от една страна адекватно обслужване на гражданите, а от друга – подреденост на документооборота и вътрешноорганизационните
връзки“, разказа Борислав Инчев.
Студентите
имаха
възможност да управляват практически някои
от системите, както и да
се включат в администрирането на интернет
сайта на районното
кметство.
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Нови паркове и
паркинги в „Централен“

50

места за паркиране ще бъдат изградени
на мястото на 30-те
досега съществуващи
метални гаража на

улица „Гео Милев“, която се намира на гърба на
бул. „Княгиня Мария
Луиза“ срещу Малката
базилика.
Райкметът
Георги

Стаменов обясни, че
администрацията има
изготвен проект на
стойност около 150 000
лева за изграждане на
нова паркозона с трайна

асфалтова настилка, както и на голям парк пред
блоковете на булевард
„Княгиня Мария Луиза“.
Проектът включва ново
осветление, подмяна на
настилките, озеленяване, а монтираният вече
сондаж дава възможност
за напояване на бъдещия
парк.
„В момента сме в
разговори с ЕВН за
демонтиране на старите
амортизирани стълбове
за улично осветление.
Предвиждаме да ги
подменим с паркови
стълбове с LED-осветление“, каза още Георги
Стаменов. Той е категоричен, че след реализирането на проекта,
което се очаква да стане
до края на годината,
районът ще придобие
съвременна визия на
град, който след малко
повече от година ще
бъде Европейска столица на културата.
Другият обект, който
трябва да бъде завършен
през 2017-а, е паркът на
кръстовището на булевардите “Княгиня Мария-Луиза” и “Източен”.
Там павилионите са
премахнати и предстои
изграждане на алеи,
нова зелена зона с
капково напояване, осветление и пейки.

Преобразяват междублокови пространства

Междублоково пространство,
заключено
между
булевардите
„Христо Ботев“, „Санкт
Петербург“ и „Източен“,
вече е благоустроено.
Като част от строителната програма на
район „Централен“ са
изградени улично осветление, подпорни стени и
алеи, оформени са
много паркоместа, поставени са пейки, извършени са подготвителни
дейности на определени
зони, които наесен да
бъдат озеленени.
„През миналата година по общинската
програма тук бе изградена детска площадка, която отговаря на
всички съвременни изисквания. По молба на
майките около нея мон-

тирахме допълнително
осветление“, заяви кметът на район „Централен“ Георги Стаме-

нов.
Нови джобове за паркиране ще бъдат изградени по северната част

на бул. „6 септември“ в
отсечката между улиците „Руски“ и „Копривщица“.

Има избран изпълнител за проектирането на
новия път, който ще свързва кварталите "Прослав"
и "Коматево". Това съобщи кметът на район „Западен“ Димитър Колев.
Предвижда се улицата да
започва от ул. "Остромила" и да свършва от
западната страна на ул.
"Елена".
Трасето ще е с дължина 2 км, двете платна на
пътя ще са широки близо
12 метра, с тротоари,
осветление и велоалея.

"С изграждането на
новата улица квартал
"Прослав" ще се сдобие
реално с трети вход. Нещо, което е изключително
нужно", коментира районният кмет.
Тази артерия ще улесни развитието на цялата
зона в местността „Терзиите“, където сега няма
път. Целта е свързването
на кварталите „Прослав“,
„Коматево“, „Остромила“
и „Беломорски“ както
помежду им, така и с
центъра на Пловдив.

„6 септември” удължен
и нов до Гребната

Ремонтът на продължението на булевард “ 6
септември“ до Гребната база приключи.
Движението на автомобили по пътя в участъка от булевард „Свобода“ до улица „Рая“
вече е пуснато.
Дължината на отсечката с новия асфалт е
1250 метра, като габаритът на всяко от двете
платна за движение е
6,50 метра.
В зоната около парк
„Розариума“ са обособени около 200 места за
паркиране, като ще

бъдат предоставени на
гражданите за свободно ползване. За целта
са използвани паветата,
премахнати заради реконструкцията
на
„Коматевско шосе“.
За по-голяма безопасност на гражданите са изградени нови
тротоари, широки 2
метра,
осветление,
джобове за спирките на
масовия градски транспорт. Прекарана е
канализация и кабелни
канали, осигурена е и
достъпна среда за
хората с увреждания.

Ремонтират улици
в „Северен“

Започна преасфалтирането на част от
улица "Карловска". Ремонтните
дейности
включват фрезоване,
полагане и подсилване
на основа на участъците, където това е
необходимо, полагане
на асфалт, както и
изграждане на 10 паркоместа.
Район "Северен" за-

на ПУ "Паисий Хилендарски", ул. "Георги Бенев", ул. "Рогошко шосе" и част от ул.
"Оборище" и част от ул.
"Полет".
Ремонтните дейности продължат по ул.
"Братя Търневи", ул.
"Брезовско шосе", бул.
"Дунав" бул. "България" № 158, кръстовището на ул. "Иван

почна нова акция по
кърпене на дупки. Ще
се ремонтират участъци
по основни пътни артерии в района, както и
вътрешно-квартални
улици – паважни и
асфалтови настилки.
Вече са запълнени дупките по бул. "България", бул. "Цар Борис
III Обединител", пресечка на бул. "България" между МБАЛПловдив и спортна зала

Драсов" и ул. "Райна
Княгиня", ул. "Иван
Рилски".
Нови 20 броя пейки
са монтирани в „Северен", съобщи кметът на
района Ральо Ралев.
Съоръженията се поставят на места с оформени кътове за отдих,
градинки,
междублокови пространства,
в близост до детски
площадки.

Нова пътна артерия свърза кварталите
„Прослав“ и „Коматево“

Кметът на „Западен“ Димитър Колев посрещна
ученици от СУ „Черноризец Храбър“ и ги запозна с
работата на администрацията.
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“Марица” е една и не бива да се дели

Н

яма
никакво
съмнение,
че
щангите са сред
спортовете, които донесоха огромна слава на
България. Където и да се
появяваха нашите юнаци, всички бяха убедени, че лъвският пай от
отличията отиват на познатия адрес. Сред отличниците неизменно бяха
състезателите на "Марица". Те донесоха на страната 3 олимпийски титли.
Първата е дело на
големия Асен Златев,
който стана шампион на
игрите в Москва през
1980 година. Второто
златно отличие извоюва
Севдалин Маринов на
олимпиада в Сеул през
1988 година. Последната олимпийска титла
за България в щангите
спечели Милен Добрев в
Атина през 2004 година.
За световните и европейските титли, както и
за медалите и рекордите,
е почти невъзможно да
се пише, защото страницата ще се окаже малка, а и може да се
пропусне някое име.
За съжаление всичко
казано по-горе вече изглежда много далече в
миналото. Причините са
известни - допинг скандали, наказания и всичко най-лошо, което може
да се случи в спорта. В
цялата тази неприятна
ситуация "Марица", макар и трудно, успя да
оцелее и продължава да

Откриване на зала „Милен Добрев“

върви по своя път.
"Много трудно можем да се върнем там,
откъдето тръгнахме. Но
ние сме инат племе и ще
започнем отново да
доказваме, че можем
много в нашия спорт",
убеден е Борислав Налбантов, един от добрите
треньори у нас. Специалистът, който изведе
своя възпитаник Георги
Шиков до златния медал
на първите младежки
олимпийски игри в
Сингапур през 2010
година, е убеден, че с
много труд и раздаване
на тренировките и състезанията отличията ня-

ма да закъснеят.
Колегата му Димитър
Стойков, за когото няма
тайни в този спорт, също
е
оптимист.
"През
всичките 41 години,
през които съм бил в
щангите, съм разбрал,
че насила нищо не става.
Всеки треньор, който
иска да има успехи,
трябва да умее да
убеждава състезателите,
че всичко, което правят
на подиума, е правилно
и си заслужава труда. А
при нас той е жесток".
Това, което притеснява двамата треньори,
е делегираният бюджет
в училищата. "Не знам

как е в другите училища,
но при нас в спортното
това пречи на работата
ни. Защото на мързеливите не им пука какво става по време на
тренировките и състезанията и по този начин се
пречи като цяло на
спорта. Те много добре
знаят, че не могат да
бъдат изгонени, защото
заплатите на учителите
ще бъдат орязани. И се
получава истински парадокс. Аз например може да имам 5 олимпийски шампиона, но,
ако групата ми не е
пълна, заплатата ми
гори. Много се надяваме

тези неща да се променят, защото е в интерес
на спорта", убеден е
Димитър Стойков.
В същото време
двамата треньори са
изключително доволни
от отношението на
пловдивската управа в
лицето на кмета Иван
Тотев и заместник-кмета
по
спорта
Георги
Титюков. И веднага
дават за пример ремонта
на залата за щанги,
която носи името на
рано напусналия този
свят Милен Добрев.
"Бързината, с която бе
извършен
ремонтът,
може да влезе в книгата
на Гинес. В залата на
крака дойде министърът
на
спорта
Красен
Кралев, след като явно
предварително е имало
кратък, но ползотворен
разговор.Общинат а
подготви проекта, а
министерството даде
необходимите 130 000
лева. Или както казваме
щангистите:
"Значи
можело". Ние с Митко
също бяхме в залата, но
не сме очаквали такава
бърза реакция", смее се
Борислав Налбантов.
Двамата специалисти
допълват, че винаги,
когато се е налагала
помощ, от общината са
се отзовавали. Сериозна
помощ получават и от
хора, които са близки до
щангите. Един от тях е
Кръстьо Милев, който
не се колебае, когато
стане въпрос да даде
рамо. Същото върши с

Асен Златев със сребро
на олимпиадата
в Нова Зеландия

Пловдивски треньори по света

Асен Златев продължава да тренира сериозно в залата. Наскоро
олимпийският
шампион участва на
олимпийските игри за
ветерани в Нова Зеландия заедно с няколко
хиляди спортисти от цял
свят. Българската делегация също се представя
достойно. В оспорвана
битка Асен Златев печели сребърния медал в
Не са един и двама
българските треньори,
които работят по света.
Сред тях, разбира се,
има и пловдивчани.
Името на Ганчо Карушков със сигурност бие
всички рекорди. Достатъчно е да се спомене,
че негов възпитаник е
легендарният Асен Златев, за да стане ясно
моженето на този човек
в щангите. Ганчо Карушков изкарва 20
години в Колумбия. Неговата състезателка Мария Урутия става първата олимпийска шампионка на Колумбия. За
тази държава неговите
състезатели
печелят
1400 медала от различни
шампионати,
като 600 от тях са златни. За големите успехи
Карушков е обявен за
почетен гражданин на
Колумбия.По-късно се
мести в Чили. В тази

открито сърце и Асен
Златев.
В същото време те не
крият оптимизма си, че
"Марица" набира много
сериозна скорост. Особено при младите,
където всеки момент се
очакват отлични резултати. А основа за тях
има. Сред европейския
елит се налагат имената
на Джесика Иванова (5-а
на ЕП за жени в
Норвегия), Георги Шиков (6-и на същия
шампионат),
Златко
Минчев,
който
е
сребърен медалист на
ЕП до 23 години в
Израел, бронзовия медалист Диян Пампорджиев на ЕП до 17
години
в
Полша,
Гергана Пампорджиева,
заела престижното 4-то
място на същото първенство.
Макар и без фанфари
"Марица" направи много важна крачка в своето
развитие. Доскоро имаше 2 "Марици", като едната от тях беше прибавила към жълто-синята емблема "Олимп".
"Решихме, че по-правилно и по-добро за
спорта е да се обединим.
Това, което можем да
кажем за случващото се
досега, е, че сме постъпили правилно. Защото истинската "Марица"
е една и тя не бива да се
дели", категорични са
двамата големи треньори.

своята категория, където
първото място е за представител на Япония.
Асен Златев всяка
сутрин влиза в залата в
Спортното и в продължение на два часа
тренира здраво, за да
поддържа формата си.
Сега се готви за
европейското
първенство за ветерани,
което ще се проведе
през август в Швеция.

Ганчо Карушков
направи и Колумбия
сила в щангите

Джесика Иванова

Георги Шиков

държава дълги години
заедно с Карушков работи и Георги Панчев,
който преди да прелети
океана е зам.-директор
на Спортното училище.
Сега Панчев е в Перу.
Пак на другия край
на света - Малайзия,
работи трикратният световен юношески шампион Женя Сарандалиев. Той е треньор на
подрастващи.
Димитър Стойков също е работил в чужбина.
Той беше старши треньор на сирийския национален отбор. Стойков се връща преждевременно заради войната там.

Асен Златев се готви за европейското
първенство за ветерани в Швеция

