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КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!

ПРАВИЛНИЯТ ИЗБОР ЗА ПЛОВДИВ!

 ТРИТЕ СТЪЛБА НА 
НАШЕТО УПРАВЛЕНИЕ

Уважаеми съграждани, 
симпатизанти, приятели!
Светът е голям, но родина-
та ни и Пловдив са един-
ствени. Аз съм от онова 
поколение хора, които ре-
шиха да останат тук и да 
не търсят късмета си  по 
чужди земи. Защото смя-
там, че истинският късмет 
вече ме е споходил – да се 
родя и да живея в град ка-
то Пловдив.
Щастлив съм, че съдба-
та е решила точно Плов-
див да е моят роден град. 
Имах честта и голямата 
отговорност да проследя 
и да участвам в разви-
тието и облагородяването 
на Пловдив, както и да се 
запозная с проблемите на 
съгражданите ми, да им 
помогна и да изградим 
взаимно доверие. 
Последните четири годи-
ни бяха изключителни за 
мен. В личен план семей-
ството ми се увеличи – ро-
диха ми се две момичен-
ца, близначки, и сега съм 

щастлив баща на три деца. 
Освен работата ми в трите 
ресора – спорт, младежки 
дейности и социална по-
литика, аз и моят екип ус-
пяхме да съдействаме за 
нормалното и достойно 
право на живот на хиля-
ди хора в неравностойно 
положение. Това ме кара 
да се чувствам истински 

горд и удовлетворен от 
работа ни. 
Аз ръководя и политиче-
ска формация – Коалиция 
„КАУЗА ПЛОВДИВ“, 
която има три отличител-
ни черти при своето упра-
вление, съвпадащи изцяло 
с моите виждания. Първо, 
за нас Пловдив не е просто 
кауза, а стремеж за работа 

и за разрешаване на про-
блемите му. Използваме 
нашето време пълноцен-
но, за да работим за вас! 
Това е и вторият стълб 
в програмата ни. Всеки-
дневното приемане и из-
слушване на граждани е 
важна част при изгражда-
нето на директната връз-
ка с хората. Третата част 
от нашето управление е 
именно това – управление 
в името на хората. Аз и мо-
ят екип винаги прилагаме 
тези три основни правила 
при работата ни и зана-
пред ще продължим да е 
така. Разчитаме на вашата 
подкрепа на 27 октомври, 
за да продължим да рабо-
тим в името на общото ни 
бъдеще в Пловдив!
Затова е важно да ни под-
крепите на 27 октомври 
като задраскате с Х номер 
13 в квадратчето в бюлети-
ната за кмет, в бюлетината 
за общински съветници и 
в бюлетината за кмет на 
район „Централен“.

Уважаеми съгражда-
ни, дами и господа, 
приятели, съмишле-
ници, наши поддръж-
ници и дори наши 
принципни опоненти, 
идва денят 27 октом-
ври, когато ще опре-
делим следващите че-
тири години от бъде-
щето на Пловдив.
Времето е скъп ре-
сурс, който не се въз-
становява. Истински 
обичащите града и 
добруващите за идни-
те му дни трябва да се 
нагърбим с историче-
ската отговорност за 
неговото изграждане, 
благоустрояване и  
просперитет. За това 
ще е нужна отговорна 
работа, опит и честно 
усърдие в името на 
гражданите.
Пловдив се нуждае от 

честно и прозрачно 
управление и от ра-
ботлив, опитен екип, 
от лица в управата, 
доказали своята ло-
ялност към гражда-
ните. В този брой ви 
запознаваме с част от 
нашата програма за 
управление. И с на-
шето отношение към 
града, чрез 16 страни-
ци, пълни с информа-
ция за дейността ни, 
за нашите намерения 
и стил на работа.
Гласувайте с номер 13 
на 27 октомври с бю-
летината за кмет на 
община, за районни 
кметове и  за общин-
ски съветници! 
 РАБОТИМ ЗА ВАС! 

И ще продължим 
да го правим. 

Кауза Пловдив

√  ЗА КМЕТ
 
√  ЗА РАЙОННИ 
        КМЕТОВЕ 

√  ЗА ОБЩИНСКИ 
        СЪВЕТНИЦИ
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НИКОЛАЙ   БУХАЛОВ

НАЙ-СИЛНАТА ЛИСТА ЗА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ 

на стр.12 и 13

НАШАТА ВИЗИЯ ЗА ПЛОВДИВ 
В МАНДАТ 2019 - 2023

на стр. 8 и 9

Румяна Толова: 
РАБОТИМ ЗА ЕЛЕКТРОННА ОБЩИНА 

Въвеждане на електронна 
Община и издаване на вся-

какви необходими доку-
менти по електронен път е 
основен приоритет в рабо-
тата на „Кауза Пловдив“. 
Като директор на ОП „Ра-
достни обреди“ се радвам, 
че успях да реализирам 
моята идея за електрон-
на система за записване 
на дата за сватбен ритуал. 
Смятам, че това много ще 

на стр. 4

√  ЗА КМЕТ
 
√  ЗА РАЙОННИ 
        КМЕТОВЕ 

√  ЗА ОБЩИНСКИ 
        СЪВЕТНИЦИ
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ГЕОРГИ   ТИТЮКОВ



октомври  2019 год. ПловдивКАУЗА2

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!

АКЦЕНТИ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
НА КОАЛИЦИЯ „КАУЗА ПЛОВДИВ“

• Удвояване на околовръст-
ното (с по 2 ленти в една 
посока) шосе в участъка 
от Магистрала Тракия до 
Асеновградско шосе;
• Изграждане на последния 
участък от околовръстното 
шосе от Асеновградско до 
Ягодовско шосе (надлез 
Скобелева майка);
• Разширяване на Голямо-
конарско шосе – 4 ленти с 
две локални платна;
• Повдигане на ЖП лини-
ята по бул. Копривщица и 
отпуш  ване на булеварди-
те Пещерско шосе, Свобо-
да и 6-ти септември;
• Изграждане на Южен 
обходен колектор; Рекон-

ИНФРАСТРУКТУРА

струкция и разширение на 
бул. Южен;
• Изграждане на нов мост 
над река Марица, продъл-
жение на бул. “Копривщи-
ца“;
• Нов надлез между райо-
ните „Южен” и „Тракия”, 
който да свърже бул. Алек-
сандър Стамболийски и 
ул.“Цар Симеон“ (от вър-
тящия мотокар);
• Реализиране на пробива 
Модър-Царевец и рекон-
струкция на ул.Царевец;
• Разминаване на кръсто-
вища на две нива;
• Реконструкция и разши-
ряване на бул. Пещерско 
шосе – от ул. В. Априлов 

до ул. Копривщица;
• Разширение на бул. „Ва-
сил Априлов“ (от Пещер-
ско шосе  до 6-ти Септем-
ври);
• По Бул. Марица-север, 
реконструкция и създаване 
на  паркоместа;
• Социализиране на кори-
тото на река Марица – съз-
даване на нови места за 
отдих и развлечения:
• Изграждане на нова сгра-
да за детска клиника  съв-
местно с държавата и УМ-
БАЛ Св. Георги;
• Основен ремонт на ин-
фекциозната болница.
• Строга отчетност на па-
ветата;

ТРАНСПОРТ И ПАРКИРАНЕ
• Оптимизиране на транс-
портната схема;
• Електрически автобуси 
и екологичен транспорт;
• Създаване на транс-
портна връзка до летище 
Пловдив;
• Многоетажни и подзем-
ни паркинги – три много-
етажни паркинга в район 
„Централен -  бившият 
ДКЦ 6 на ул. „Любен Ка-
равелов” 5, бившия ТЕЛК 
на ул. „4 януари” 36 и зад 
KFC на бул. „Източен”. 
Във всички останали ра-
йони ще има по един мно-
гоетажен паркинг. 
• Възстановяване на тай-

мерите по светофарните 
уредби;
• Възможност за паркира-
не на живущи в обхвата 

на „Синя зона“ освен на 
улицата, на която живеят 
и на двете най-близки съ-
седни  улици;

АДМИНИСТРАЦИЯ

(07:00-08:00ч. ;12:00-
13:30ч.; 17:00-18:30 ч.).
• Изграждане на допъл-
нително видеонаблюде-
ние във всички паркове, 
хълмове и рискови места 
след предварителен ана-
лиз;
• Ремонт на всички под-
лези – ново осветление и 
видеонаблюдение;

ТУРИЗЪМ И НОВИ 
АТРАКЦИИ

• Изграждане на Виенско 
колело на Джендем тепе;
• Въжена линия от пл. 
“Шахбазян“ до Небет те-
пе – около 250 м.;

ОБЩЕСТВЕН РЕД 
И СИГУРНОСТ

• Изнасяне на концерти 
и събития с високи нива 
на шум, извън града, като 
има осигурен транспорт 
на всеки час, след 19ч;
• Осветени пешеходни пъ-
теки и видеонаблюдение;
• Временни патрули, 
състоящи се от двама 
човека, пред училища-
та в пиковите часове 

ЗЕЛЕНА СИСТЕМА
• Нови паркове;
• Еко парк „Марица“ - 656 
декара до р.“Марица“, р-н 
„Западен”.
• 76 декара зад паметника 
Хан Крум;
• Електрически автобуси и 
екологичен транспорт;
• Озеленяване и поддър-
жане на междублоковите 
пространства  и определя-
не на конкретен отговор-
ник, който ще отговаря за 
поддръжката и ще бъде на-
значен на граждански до-
говор към Община Плов-
див срещу заплащане;

• Развиване  на електрон-
на Община;
• Издаване на удостове-
рения и разрешителни 
по електронен път;
• Намаляване на админи-
стративната тежест вър-
ху бизнеса;
• Удължено работно време 

Лифтов полет над Пловдив

• Лифт от село Марково 
до хижа „Здравец”;
• Туристическа обиколка 
с автобус;
• 3D мапинг

до 20 ч. в един от работни-
те дни от седмицата;
• Дежурен заместник-
кмет всяка събота;
• Една събота месечно - 
приемен ден на кмета
• Стажантски програ-
ми между Общината и 
местните университети;

√  ЗА КМЕТ
 
√  ЗА РАЙОННИ 
       КМЕТОВЕ 

√  ЗА ОБЩИНСКИ 
        СЪВЕТНИЦИ
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НЕ Е ВЪПРОС 
НА КЪСМЕТ, 
А НА ДОБЪР 

ИЗБОР!

13
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АКЦЕНТИ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
НА КОАЛИЦИЯ „КАУЗА ПЛОВДИВ“

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!

КУЛТУРА, ИЗКУСТВО 
И АРХЕОЛОГИЯ

• Нова сграда за пловдив-
ската опера;
• Финансиране с до 3000  
лв. за организиране на 
самостоятелни изложби, 
изяви и концерти на пло-
вдивски творци на тери-
торията на град Пловдив;
• Тясно взаимодействие 
между Община Пловдив 
и културно-образовател-
ни организации;
• Централна поща да бъ-
де превърната в арехоло-
гически музей;
• Източната порта – кон-

сервация и експониране;
• Небет тепе - консерва-
ция и експониране;

• Могилата „ Мал тепе“ 
– превръщане в атракция 
край Пловдив;

ОБРАЗОВАНИЕ
Изграждане на нови дет-
ски градини, както следва:
• Район Южен – до Онко-
диспансера – бул. Алек-
сандър Стамболийски
• Район Северен – между 
Марица Гардънс и Алати;
• Централен – детска гра-
дина Каменица;/ детска 
ясла с  млечна кухня в кв. 
Съдийски на ул. Стоян 
Михайловски 13;
• Тракия – след Лаута;
• Западен – 5дкар до „Ка-
уфланд“
Изграждане на физкултур-
ни салони и подновяване 
на някои от съществува-
щите сгради на местните 
училища;
Изграждане на детски 

площадки и биоградинки 
в дворовете на детските 
градини.
Осигуряване на повече 
паркоместа за родителите 
около учебните заведения.
Нова модерна сграда за 
Математическата гимна-

зия – зад SPS
Надстройка на начално 
училище П.Р. Славейков 
за нови 4 класни стаи и 
две помощни помещения;
Поетапно преминаване на 
едносменен режим на обу-
чение.

МЛАДЕЖКИ  ДЕЙНОСТИ

• Засилване на връзката 
между частния сектор и ви-
сши училища – въвеждане 
на задължителни стажове 
за завършилите младежи. 
• Конкурсът „Най-добър 

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

1. Осигуряване на едно-
кратна помощ за раждане 
на дете, чиито родители 
имат постоянен адрес на 
територията на гр. Плов-
див. Размерът на помощта 
ще бъде диференциран, 
спрямо образованието на 
родителите и поредността 
на детето в семейството.
При родители със средно 
образование за 1-во де-
те  - 500 лв.; 2-ро дете – 
1000 лв.; 3-то дете – 1500 
лв. При родители с висше 
образование /степен бака-
лавър/:
1-во дете – 700 лв.;2-ро 
дете – 1300 лв.;3-то де-
те – 2000 лв.При родите-
ли с висше образование /
степен магистър или по-
висока/:1-во дете – 800 
лв.;2-ро дете – 1500 лв.3-

то дете – 2200 лв.
2. Изграждане на социал-
ни жилища за временно 

настаняване на лица и се-
мейства.
3. Разширяване на мре-
жата от лични асистенти, 
които да полагат грижи за 

деца и пълнолетни лица с 
увреждания, както и въз-
растни хора, в невъзмож-
ност да се обслужват.
4. Изграждане на услуги 
за възрастни хора с демен-
ция и лица с увреждания, 
които не могат да се об-
служват сами.
5. Във всички яслени 
групи, детски градини и 
училища, назначаване на 
допълнителен педагоги-
чески и обслужващ персо-
нал в групи или класове, в 
които има деца със специ-

ални потребности. Допъл-
нителният персонал ще е 
в помощ при грижите и 
обучението на всички де-
ца.

СПОРТ
1. Удвояване на парите за 
спортните клубове от 1 
000 000 на 2 000 000 лв./ 
годишно;
2. Изграждане на инфра-
структура за масов спорт 
във всеки един от райони-
те на град Пловдив, като 
спортната зона до Мла-
дежки център на Гребната 
база;
3. Изграждане на Спор-
тен комплекс „Дунав“ на 
бул.“Дунав“ 124;
4. Изграждане на 50-мет-
ров плувен басейн до ба-
сейн „Младост“;
5. Изграждане на леко-
атлетически стадион до 
Стадион „Пловдив“;
6. Изграждане на стрел-
бищен комплекс, южно от 
зала „Колодрума“;
7. Еко парк „Марица“ – 
656 декара залесяване, 
105 декара дублиращ гре-
бен канал, 37 декара из-

куствено езеро с острови 
за гнездене на редки и за-
щитени птици, 20 актрак-
ции по протежението на 
трасето на новия канал;
8. Модерна тренировъчна 
база за детско-юношески 
футбол в двора на Ан-
глийската гимназия;
9. Пълно съдействие за 
изграждането на: трени-
ровъчна база на „Локомо-
тив“ Пловдив в ЖК „Тра-
кия“; за стадион „Христо 

Ботев“, за стадион „Локо-
мотив“;
10. Съвместно с държава-
та пълна реконструкция 
на стадион „Пловдив“ за 
да отговаря на изисква-
нията на ФИФА за про-
веждане на Европейски 
и Световни първенства, 
във връзка със съвмест-
ната кандидатура на Бъл-
гария, Гърция, Румъния и 
Сърбия за ЕП 2028 и  СП 
2030 по футбол     

млад предприемач“ - про-
дължение
• Изграждане на скейтборд 
зона под надлез „Родопи“ – 
3 дка.
• Стимулиране на физиче-

ската активност и безпла-
тен достъп на младите хора 
до повече спортни игрища, 
зали, скейт площадки и 
различни спортни съоръ-
жения.

√ ЗА КМЕТ
 
√ ЗА РАЙОННИ 
        КМЕТОВЕ 

√ ЗА ОБЩИНСКИ 
        СЪВЕТНИЦИ
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КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!

ЗАЩО ЩЕ ГЛАСУВАТЕ ЗА НИКОЛАЙ 
БУХАЛОВ ЗА КМЕТ НА ПЛОВДИВ?

БЛИЦ  ВЪПРОСИ

Ще гласувам за Николай 
Бухалов, защото е успял чо-
век, доказал се в работата и 
в живота си.  Той е двукра-

тен олимпийски шампион 
– постижение, което е ос-
тавило незаличима  следа в 
характера и постъпките му. 
Ники Бухалов е мъжкар и 
държи на думата си и може 
да му се има доверие. 
Притежава много положи-
телни качества - възпитан, 
искрен, отговорен, поло-
жителен, работоспособен, 
разумен, реалистичен, ра-
ционален, справедлив, то-
лерантен.

КОНСТАНТИН ГЕОРГИЕВ
общински съветник

Градът се нуждае от кмет, 
който да е личност, нес-
вързана със задкулисие-
то. Човек, който да иска 
искрено градът да се раз-
вива. Николай Бухалов е 
чист и неопетнен човек. 
Той е доказано трудолю-
бив мъж, с изграден вкус 
към победите. Гражданин, 

доказал своята лоялност 
към Пловдив.
Трябва ни такъв човек 
– който да работи по въз-
рожденски за просперите-
та на Пловдив. Авторите-
тът му на световноизвес-
тен състезател и носител 
на олимпийски и световни 
отличия ще бъде голямо 
предимство в развитието 
на спорта и международ-
ните отношения. Опитът 
му като треньор на шам-
пиони и опитът му като 
мениджър на собствен 
бизнес го правят подгот-
вен ръководител. Вярвам, 
че искреното желание да 
направиш нещо добро е 
най-важно.

НИКОЛАЙ ИЛЧЕВСКИ
писател

Николай Бухалов е човек, 
доказал с времето, че рабо-
ти за Пловдив и България. 
С духа му на боец, съм 
убеден, че ако стане кмет 
на Община Пловдив, няма 
да се спре пред нищо, за да 
направи града най-доброто 
място за живеене.

 Д-р АЛЕКСАНДЪР ПЛАЧКОВ
 съдов хирург
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Румяна Толова: 
РАБОТИМ ЗА ЕЛЕКТРОННА ОБЩИНА 

улесни гражданите, като 
им спести поне две идва-
ния до нашия офис. През 
следващия мандат ще ра-
ботим в посока все пове-
че услуги, предлагани от 
Общината, да бъдат елек-
тронни, включително и 
издаване на лицензи и раз-
решителни.  За улеснение 
на гражданите ще въведем 
удължено работно време 
на деловодството на Об-
щината  веднъж седмично. 

В момента работното вре-
ме е до 17,15 и то съвпада 
изцяло с работното време 
на гражданите. Често пъ-
ти се налага да си взимат 
отпуска, за да свършат 
някаква работа в Община-
та. Ние ще въведем удъл-
жено работно време на 
деловодството – до  20,00 
часа, както в централната 
сграда,  така и във всеки 
един район. Всяка събота 
ще има по дежурен и един 
заместник-кмет.

ПЕТЪР МЕРКОВ
олимпийски медалист

Подкрепям Николай Бу-
халов, защото е надежден 
човек, имам му доверие. 
Работим от 25 години за-
едно и ми е помогнал мно-
го в спорта. Сигурен съм, 
че ще бъде много добър 
кмет на Община Пловдив.

Каква е вашата кауза?
 –  Моята кауза е Пловдив 
да съхрани историята си, 
да се развива в съвремието 
и да запази своята атмос-
фера, която е неповторима.

Как виждате Пловдив 
след 4 години? 

– Много по-близо до моя-
та кауза.

Каква е вашата кауза? 
–  В живота си имам три 
каузи : 1.България
2. Пловдив- родният ми 
град 3.Любимият ми от-
бор - Ботев Пловдив. 
Основната ми кауза е да 
работя за хората, което 
обединява и трите. Хора-
та в Пловдив да живеят 
качествен живот, да пият 
чиста вода от планината, 
да се развива градът с но-
ви спортни обекти, гради-
ни и паркове.
Как виждате Пловдив 

Каква е вашата кауза? 
– Моята кауза е Пловдив- 
град с история, традиции 
и бъдеще.

Как виждате Пловдив 
след 4 години? 

- Виждам Пловдив по-
зелен и по-иновативен, 
град на творци, учени, на 
проспериращи и усмих-
нати хора.

  Каква е вашата кауза?
- Пловдив да бъде Европа!

Как виждате Пловдив 
след 4 години?

- Европейски град, какъвто 
трябва да бъде – с развита 
инфраструктура, нови ра-
ботни места и развитие в 
спорта и туризма. Всичко 
това може да бъде постиг-
нато с много работа.

Каква е вашата кауза?
- Първо искам да уточня, 
че аз съм антикомунист 
от 1962 година, когато на  
процес за назидание иска-
ха смъртна присъда за ба-
ща ми и го осъдиха на 20 
години затвор. Оттогава се 
боря за справедливост, де-
комунизация на общество-
то, лустрация на виновни-
те за комунистическите 
престъпления, изучаване 
на комунизма и последи-
ците от него в целия учи-
лищен цикъл на образова-
нието.
Моята кауза: Пълна и 
всеобхватна декомуни-
зация, възстановяване на 
справедливостта, като 
най-важната ценност на 
обществото и законността 
в България. Отговорност 
на всички ни за всичко в 
държавата. Персонална 

КОРНЕЛИЙ САВОВ
отговорност, записана в 
Конституцията и специал-
на алинея във  всеки един 
закон, свързана с отго-
ворността на тези, които 
отговарят за неговото из-
пълнение. Или на кратко: 
Персонална отговорност 
на всеки в държавата, от 
портиера до премиера.

Как виждате Пловдив 
след 4 години ?

- Най-добрият  град за жи-
веене, не само в България. 
Културна, а също така и 
спортна столица на страна-
та, не само за една година. 
Виждам опера, балет, теа-
тър и симфоници на све-
товно ниво, с високо обра-
зовано, културно, вежливо 
и усмихнато население. 
Град, горд с миналото си 
и хората, които сега го на-
селяват. Едновременно с 
това много по-чист, с ре-
довно мити улици,  с ре-
шен  проблем с водния ци-
къл, подобрен транспорт, 
инфраструктура, места за 
паркиране, зелен и при-
ветлив, с повече и по-до-
бре поддържани паркове, 
водни площи и фонтани. 
Град, с който да се гордеем 
и обичаме още повече!

Каква е вашата кауза?
- Ако приемем тълкува-
нието на думата “кау-
за” като обединяване на 
усилията на много хора 
в постигането на значи-
ми за обществото цели, 
моята кауза е да наситим 
със смисъл и действие 
забравени ценности като 
достойнството на отдел-
ната личност, свободата 
и съпътстващата я отго-
ворност, правовия ред, 

АНДРЕЙ АНДРЕЕВ
сигурността за общото 
благо, уважение към тра-
дицията, паметта, създа-
ване на активно граждан-
ско общество, търсенето 
на моралния вариант на 
пазарното стопанство.
Как виждате Пловдив 

след 4 години?
- След 4 години бих искал 
да видя родния Пловдив с 
по-чист въздух, прекратя-
ване на презастрояването, 
повече подземни паркин-
ги и зелени площи, по-
малко кражби на общест-
вен ресурс, по-голяма 
грижа за образованието, 
по-малко бетон между 
старината и съвремието. 
Бих искал да видя начало-
то на строителството на 
новата опера и концертна 
зала на Пловдив....

ВЕЛИЧКА ХРИСТЕВА

ВЕНЦИСЛАВА ЛЮБЕНОВА

НИКОЛАЯ ВЕЛЧЕВА

ВЕЛИЗАР ЦОЛАКИДИС
след 4 години? 
-Териториално разширен. 
Като отново се присъе-
динят общините Родопи, 
Марица и Куклен с цел 
градът да се развива ико-
номически и социално. 
Виждам един голям, нов 
стадион на мястото на ста-
дион „Пловдив“. Мощни 
икономически зони около 
града, които търсят хора 
за работа. Изнесен транс-
портен трафик извън цен-
търа на града. Красиви об-
лагородени хълмове.

√  ЗА КМЕТ
 
√  ЗА РАЙОННИ 
        КМЕТОВЕ 

√  ЗА ОБЩИНСКИ 
        СЪВЕТНИЦИ
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√ за кмет
√ за районни кметове 
√ за общински съветници 13
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КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!

ЗАЕДНО СМЕ ПРЕД ВАС, ИЗБИРАТЕЛИ
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 „ДА НАПРАВИМ ЦЪРКВАТА, 
ПОПЪТ САМ ЩЕ ДОЙДЕ“ …!

- Решението да се кан-
дидатираш не е случай-
но…?
- Аз цял живот  съм с ра-
достите и проблемите на 
района. Баба ми живееше 
до самия стадион Ботев. 
Аз живея пред стадиона. 
За мен той е нещо специ-
ално. Познават ме хората и 
в „Централен“, и в „Изто-
чен“. Харесвам много про-
грамата за упрвление на 
„Кауза Пловдив“. За това 
съм в нейната листа.
- Първите 3 неща, които 
искаш да направиш за 
района?       

- Районът е  тежък, няма 
какво да го крием. Той е с 
най-големите проблеми в 
Пловдив. На първо място е 
качеството на живот. Това 
е най-важното за всички, 
които сме в него. Тук хо-
рата се оплакват от лошия 
въздух. От замърсяване, 
което се дължи на горене 
на гуми, а през зимата и 
на отоплението основно с 
твърди горива.  Тези, които 
живеят в добра среда, не 
могат да си представят ка-
къв бич е това. Да не ти е 
приятно да дишаш.
Районът отчаяно и неот-

ложно се нуждае  от поне 
още две детски градини и 
ясли за деца. Казваме, че 
децата са нашето бъдеще. 
Но ако ние не осигурява-
ме на  родителите ясли и 
детски градини, за да мо-
гат те да са спокойни и да 
изпитат радостта на роди-
телството, ние сме лъжци 
и лицемери, които искат с 
демагогия властта. 
Инфраструктурата също е 
в окаяно състояние. Осо-
бено в „Изгрев“, където во-
дата тече по улиците, ВиК 
проблемите са големи. По-
чистването – също. Това 
е най-запрашеният и най-
замърсен район в града. 
Хората се оплакват, че ули-
ците нито са мити някога, 
нито се почистват редовно.
- Не ти липсват идеи.
- Има много улици с паваж,  
каквато е „Богомил“. Това 
е стара настилка. Много е 
належащо да се направи  
връзката между ул. „Лев 
Толстой“ и моста на Адата. 
Никой не обръща внима-
ние на това, но  то може да 

разтовари трафика от „Тра-
кия“ и „Източен“ в посока 
булевард „Северен“.
Хората в района се оплак-
ват от липса на паркоместа. 
Трябва да се направят нови 
паркинги и уширения, да се 
асфалтират многото увре-
дени улици, да се поставят 
улични лампи, защото ос-
ветлението на много мес-
та не е достатъчно, нито е 
според нормите. Трябва да 
се завърши продължението 
на ул. „Богомил“,  където тя 
излиза на бул. „Санкт Пе-
тербург“. В момента това е 
един черен път! Как може 
да не се прави?!
В „Източен“ е стадион 
„Христо Ботев“ -  бих на-
правил всичко  за довърш-
ването на този уникален 
стадион, не само за града, 
а и за България.  Той ще е 
с четири звезди „плюс“, 
по категоризирането на  
УЕФА. 
Друго за хората  -  в ром-
ската махала няма нито ед-
на детска площадка, нито 
парк, нищо...! Тези хора са 

равни данъкоплатци пред 
държавата и града. Те също 
имат нужда от удобства, за 
да могат техните деца да 
играят на катерушки, на 
пързалки, а не да обикалят 
и да търсят паркове и гра-
дини в други далечни час-
ти на района.
При срещите ми с жите-
лите чувам невероятни 
неща. Че в източната част 
нито веднъж не е пръскано 
срещу комари, а всеки съ-
временен човек знае какво 
значи това. 
Друг  приоритет в моята 
работа ще бъде интегра-
цията и образованието на 
ромите. Голям, важен и на-
болял проблем. За  иконо-
мическото развитие на гра-
да всеки един от тези хора 
е ценен. От мнозина от тях, 
живеещи сега от помощи 
и на гърба на обществото, 
можем да направим рабо-
тещи данъкоплатци - об-
разовани, квалифицирани 
и грижещи се за децата си. 
И така ще имаме по-мал-
ко наркомани, по-малко 

кражби, сбивания и други 
криминални прояви. И съм 
сигурен, че всички хора в 
района ще бъдат доволни, 
защото ще живеят по-спо-
койно.
Мнозина се оплакват от 
шума от сватби. Този про-
блем може много лесно 
да се разреши, като се на-
прави специално място за 
такива веселия и празнен-
ства. В индустриалната зо-
на на „Източен“ има едни  
празни полета, много под-
ходящи за такава обособе-
на територия. Може да се 
организира превоз от цен-
търа на махалата на всеки 
половин час.
- Някой ще възрази - не 
могат ли сами да се прид-
вижват и превозват?
- Ние затова ще сме там. 
Да създаваме на хората 
удобства, а не да ги затруд-
няваме и да гледаме разпо-
редбите под лупа. Много е 
важно. Има една поговор-
ка – „Ти направи църквата 
или манастира, той попът 
сам ще си дойде в нея.“

Велизар Цолакидис 
е  роден и израстнал в 
Пловдив. Икономист по 
образование, неженен, 
общественик. Сериозен 
в работата си, страстен 
по дух. Запален патриот, 
пловдивчанин. С богат 
обществен набор от дей-
ности. Кандидат е за кмет 
на район „Източен“ от 
квотата на Коалиция „Ка-
уза Пловдив“.

  Велизар Цолакидис, кандидат за кмет на район „Източен“ от  Коализия „Кауза Пловдив“:

„Източен“ е труден квартал. Но властта е арена, на която да покажеш на избирателите, че си най-добър, а не удобно 
кресло, в което да проспиш мандата. Обичам района си и бих направил за него повече, отколкото сега мога да обещая.

КОАЛИЦИЯ „КАУЗА ПЛОВДИВ“ 
е подкрепена от: 

• БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ
• ДВИЖЕНИЕ „ЗАЕДНО“
• ЕВРОПЕЙСКА НАРОДНА ПАРТИЯ
• НДПС
• ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ
 • ССД

Каква е вашата кауза? 
–  Пловдив трябва да бъде 
по-отворен и спокоен град. 

Каква е вашата кауза? 
- Моята кауза са хората 
на Пловдив!

АЛБЕНА БАТАКЛИЕВА
Хората трябва да вярват в 
това, което се прави. В мо-
мента те не вярват в никого, 
а общуването и доверието е 
пътят към развитието.

Как виждате Пловдив 
след 4 години? 

– Виждам го доста развит. 
Като европейска столица, 
Пловдив трябва да над-
гражда не само за гражда-
ните, а и за туристите. Те 
също искат развитие. Тряб-
ват повече детски градини 
, училища, междублокови 
пространства.

БЛИЦ  ВЪПРОСИ
ЛЮБОМИР ЧАКЪРОВ

Как виждате Пловдив 
след 4 години?

- Пловдив е най-старият 
жив град в Европа! Жи-
вотът под тепетата не е 
спирал повече от 8000 
години и ще продължи 
да се развива. Много се 
направи в последните 4 
години за нашия град и 
вярвам, че в следващите 
4 години ще се продължи 
активно, заедно с хора-
та, да се работи в посока 
Пловдив да бъде най-до-
брият град за живеене.

√  ЗА КМЕТ
 
√  ЗА РАЙОННИ 
        КМЕТОВЕ 

√  ЗА ОБЩИНСКИ 
        СЪВЕТНИЦИ
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Каква е вашата кауза?
Моята кауза, каквато тряб-
ва да бъде на всички, е на-
родът, както и да бъдеш 
посветен на народа. Да по-
знаваме неговата болка, да 
познаваме проблемите му, 
да работим върху тях, за да 
могат хората да живеят по-
добър и качествен живот.

Как виждате Пловдив 

НИКОЛАЙ КИСЬОВ
след 4 години?

Това зависи от резултатите. 
Пловдив се развива и про-
дължава да се развива. Ми-
лиони се вложиха в ремонт 
на улици, но нито едно 
кръстовище не се направи 
на две нива. замърсеният 
въздух, трафикът, светофа-
рите  - трябва да се работи 
върху това. А то е част от 
нашата програма. Виждам 
да бъде обновено Коматев-
ско шосе и околовръстното. 
Мечтая за опера в Пловдив 
и се надявам да стане. Гос-
подин Титюков и неговият 
екип развиват социалните 
дейности до европейско 
ниво, пожелавам им сили 
да продължат да го правят.

ЩАСТИЕТО 
ИДВА СЪС 

СЪЗНАТЕЛНИЯ  
ИЗБОР!
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ТРЯБВА ДА РАБОТИМ ЗА ЕДИННА 

КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА

 Интервю с д-р Георги Иванов – Жорж Трак, кандидат за общински съветник от Коалиция „Кауза Пловдив“

Художествената акаде-
мия в София в ателието 
на акад. Светлин Русев 
през 1990 г., УНСС – Со-
фия през 2003 г. и докто-
рантура „Икономически 
проблеми на Арт-центро-
вете“ в АМТИИ „Проф. 
Асен Диамандиев“ през 
2017 г. 
Управител на фирма 
„Тракарт“ ЕООД от 1992 
г., основател на фонда-
ция в обществена полза 
„Тракарт-2000“ от 1999 г.

- Г-н Иванов, кои са ак-
центите в направление 
„Култура, изкуство, ар-
хеология“ в програма-
та на Коалиция „Кауза 
Пловдив“?
- В последните години се 
обсъжда и възникна ини-
циатива за изграждане на 
т. нар. пловдивска опера. 
Нашата идея не се огра-
ничава само с операта. 
Смятаме, че залата тряб-
ва да има многофункцио-
нален характер и в нея да 
се случва всичко, свърза-
но с културата, въпреки 
че „фасадата“, т.е. това, 
което ще стига до публи-
ката, е идеята „пловдив-
ска опера“. На практика, 
това ще е зала за култура 
и изкуство. 
- Пловдивчани са чувст-
вителни към термина 
„многофункционал -
ност“, имаме два такива 
примера, които продъл-
жават да събират нега-
тиви.
- Изкуствата вече са та-
ка взаимно интегрира-
ни, че не могат да бъдат 
разделени, както някога 
са били. Съвременната 
форма на работа в сфера-
та на изкуството е силно 
интегрирано простран-
ство, в което са неделими 
музика от театър, кино 
от изобразително изку-
ство… Всичко това вече 
работи заедно. Тъй че 
като казвам „многофунк-
ционална“, разбирам за-
ла, в която ще могат да 
бъдат представени всич-
ки форми на съвремен-
ните визуални, музикал-
ни и танцови изкуства. 
Лично моето предложе-
ние е, че най-доброто 
място за такава сграда, 

е коритото на р. Мари-
ца като продължение на 
самата главна централна 
улица. Например може 
по средата на сегашния 
Пешеходен мост да се на-
прави вход към бъдеща-
та нова сграда, която ще 
е изградена в средата на 
река Марица и ще е зао-
биколена от вода. Водата 
е нещо прекрасно, стига 
да е чиста и подобаващо 
осветена. Мястото е под-
ходящо, заради близостта 
до главната, до хотелите, 
а освен това ще интегрира 
два много важни квартала 
на нашия град – район 
„Северен“ и район „Цен-
трален“. Допълнително, 
това ще даде повод да се 
оправи коритото на река-
та и Марица да се превър-
не в атракция. 
- Какво друго в култур-
ната сфера предвиждате?
- В нашата програма са 
заложени консервация на 
Източната порта, на Небет 
тепе, а също и подстъпът 
на Небет тепе, въжената 
линия за бърз достъп от 
пл. „Шахбазян“ до Небет 
тепе. Всичко това, заед-
но с могилата Мал тепе, 
са проекти, които са осъ-
ществими и които всяко 
ръководство на нашия 
град би трябвало да вклю-
чи в своята програма. 
Смятам, че самото из-
граждане на Източната 
порта не би представля-
вало особен проблем, за-
щото имаме необходимия 
археологичен материал 
и сведения как е изглеж-
дала. Най-важното идва 
след това: да бъде струк-
турирано така, че цялото 
културно наследство за-
едно с емблематичните 

пространства, сред които 
Голямата базилика, Мал-
ката базилика, перистил-
ната сграда „Ейрене“ и 
т.н., да заработи единно и 
цялостно с осъвременена, 
модерна концепция. 
Всеки един от тези без-
крайно ценни културни 
обекти сам за себе си не 
може да работи. Необхо-
дима е единна концепция, 
която да бъде така изгра-
дена и структурирана, че, 
един турист докато пла-
нира посещение в Плов-
див, ясно да знае къде ще 
паркира, къде ще нощува, 
къде ще се храни, колко 
ще му струва посещение-
то на груповия паметник 
на културата или по еди-
нично. 

Ако предвидим, че по те-
зи маршрути ще се дви-
жат 100 000 души на ден, 
ние трябва да сме готови 
да ги посрещнем. Ако сме 
предвидили 2000 души, 
трябва да сме подготвени 
за толкова. Доброто пла-
ниране ще даде тласък в 
областта на икономиката 
на нашия град. Ще се от-
рази и на самочувствието 
на всеки пловдивчанин. 
- Доколко е реалистич-
но осъществяването на 
проекта за въжена ли-
ния до Небет тепе?
- Това е проект, кой-
то почти 8 години стои 
на масата на настоящия 
кмет. Идеята е да се на-
прави един пръстен меж-
ду тепетата, по най-еко-
логичния, най-чистия, а и 
най-атрактивния начин за 
придвижване в централна 
градска част на Пловдив. 
Проектът цели да пре-
върне всеки от прекрас-
ните хълмове в хълм със 
специфична атракция, за 
да се отличат даденост-
ите. Чрез осигуряването 
на бърз и лесен достъп 

по въжена линия,  тези 
пространства ще се со-
циализират. Гражданите 
ще могат да гледат града 
от птичи поглед, което е 
най-красивата гледна точ-
ка. Желанието за издига-
не, полетът са заложени 
в същността на хората. 
Затова има такива огро-
мни сгради като Емпайър 
Стейт Билдинг, Айфелова 
кула … от най-западните 
до най-източните точки 
на планетата светът се 
гордее с кулите, атракция, 
която всеки иска да посе-
ти, да погледне, да почув-
ства усещането за полет. 
Ние, пловдивчани, си го 
имаме това пространство.
Аз се качвам два-три пъ-
ти на тепето. Винаги, 

когато погледна града 
отгоре, ми се иска всеки 
ден да го правя. Смятам, 
че почти всеки пловдив-
чанин е така. Ако някой 
се съпротивлява на тази 
идея, то ще е само заради 
това, че отивайки там, ма-
кар и в центъра на града, 
той се чувства сам. Това е 
добрият вариант. Лоши-
ят е, че тепетата са пъл-
ни с подрастващи, които 
се дрогират. Когато ед-
но място е забравено, се 
случва именно това. Ко-
гато се социализира и се 
направи както трябва, ще 
се изпълни с живот. 
- Откъде ще се намерят 
пари за реализация на 
тези проекти? Община-
та има финансов ресурс 
за култура, изкуство 
и архитектура, но не е 
достатъчен.
- Моят подход през по-
следните години е нещо, 
което е личен принос към 
икономическата страна 
в областта на културата. 
Не казвам „Ако има пари, 
ще има култура“, а „Па-
рите са в културата“. Т.е. 

когато имаме добра идея, 
икономически добре под-
платена, добър проект, ес-
тествено че приходите ще 
бъдат достатъчни не само 
да се осъществи конкрет-
ният проект, а и да се под-
държа в бъдеще. 
Моята практика и всичко, 
което правя от години, е 
насочено към публично-
частното сътрудничество. 
За мен тези инициативи 
са трайните, устойчиви 
форми, за да може наши-
ят град да се погрижи за 
всичко, което притежава-
ме. Когато един проект е 
изцяло общински и изця-
ло финансиран по различ-
ни публични обществени 
програми, тогава забеляз-
ваме, че докато това ръ-

ководство е на власт, този 
проект е прекрасен. Щом 
като се смени властта, той 
става като Одеона, като 
Римския стадион преди да 
бъде ремонтиран. Т.е. ста-
ва нещо, което е проблем 
за нашия град. Докато, 
когато има отговорност и 
тази отговорност е персо-
нифицирана, тогава този 
проект работи.
- Като казвате „публич-
но-частно партньор-
ство“ имате предвид 
„Изследователски цен-
тър-музей „Тракарт“, 
нали?
- „Тракарт“ е пионерски 
пример как в България 
паметник на културата 
от национално значение 
може да бъде възстано-
вен, да бъде обгрижен, 
социализиран и натова-
рен с функция и съдържа-
ние – да бъде превърнат в 
културен център, в който 
всяка година има около 
100-150 събития от раз-
личен характер. 
- „Тракарт“ е и пример 
за тази многофункцио-
налност, за която гово-

рихме в началото – в 
културния център има 
не само археология и 
история, а се провеждат 
концерти, литературни 
четения, театър... вся-
какви видове изкуства.
- Аз смятам, че така тряб-
ва да бъде. Това е естест-
вената форма на интегра-
ция на културата със съв-
ременността. В противен 
случай изкуството става 
стерилно и изнесено из-
вън бита.  Пример за това 
е сегашната Концертна 
зала. Спомням си като 
ученик с каква любов, 
нетърпение и жажда съм 
ходил там. Залата беше 
уникална. Вижте сега в 
какво се превърна, защо-
то не е поддържана, защо-
то не може да се разбере 
държавна ли е, общинска 
ли е. 
- Кой е проектът, с кой-
то лично вие се гордеете 
във вашата професио-
нална кариера?
- Трудно ми е да кажа 
точно един. За мен изку-
ството е път. Това, което 
правя, независимо дали 
е свързано с опазване и 
възстановяване на кул-
турно наследство или със 
съвременно изкуство, за 
мен е едно предизвика-
телство. Безспорно, най-
популярният проект е 
„Тракарт“, който също е 
път, чието начало е пре-
ди 30 г., когато се нарекох 
Жорж Трак.
- А защо се нарекохте 
Жорж Трак?
- Казвам се Георги Ива-
нов, за съжаление или 
радост. Космонавтът Ге-
орги Иванов „открадна“ 
моята самоличност. Кога-
то се запознавах с някого, 
разговорът продължава-
ше  веднага в космоса и 
си казах, че така няма да 
я бъде. Когато завърших 
Академията, първата си 
изложба подписах с този 
псевдоним. Обърнах се 
към най-старата култура 
– тракийската, и си казах, 
че този здрав корен заслу-
жава да бъде емблема и 
символ на това, което пра-
вя в този регион, а пък аз 
правя изкуство. Затова е 
и „Трак Арт“ – тракийско 
изкуство.
Последният проект, вър-
ху който работих и с кой-
то се гордея, това е рес-
таврацията и възстано-
вяването на лъва на връх 
Шипка – най-големият 
лъв в България. Това е 
емблематична скулптура 
от бронз, тежка повече от 
15 тона. За мен беше пре-
дизвикателство, защото, 
се докоснах до начина на 
изграждане на монумен-
тални пластики преди 
100 години.

Д-р Георги Иванов – 
Жорж Трак е завършил 

√  ЗА КМЕТ
 
√  ЗА РАЙОННИ 
        КМЕТОВЕ 

√  ЗА ОБЩИНСКИ 
        СЪВЕТНИЦИ
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ГЕОРГИ ТИТЮКОВ И НИКОЛАЙ БУХАЛОВ 
ОТКРИХА ЗОНА ЗА ХИПОТЕРАПИЯ

Кандидатът за кмет на 
Община Пловдив от 
Коалиция „Кауза Плов-
див“ Николай Бухалов 
и кандидатът за кмет 
на район „Централен“ 
Георги Титюков дадоха  
старт на обучението и 
тренировки в зоната по 
хипотерапия, изградена 
в Комплекса за социал-
ни услуги „Свети Геор-
ги“, намиращ се на „Ца-
риградско шосе“ 102. 
Обучени специалисти 
ще работят с деца и въз-
растни. Хипотерапията 
е предназначена за деца 
с умствени и/или физи-
чески увреждания. Със-
тои се в изпълнението 

на различни упражнения 
от детето в зависимост 
от личните му особе-
ности и от степента на 
увреждането му. Доказа-

но е, че животните имат 
успокояващ ефект върху 
пациентите.  Световният 
опит категорично показ-
ва, че този вид терапия 

подобрява физическото 
и психическо състоя-
ние на хора с физически 
увреждания. Първата 
им реакция, след като 

усетят коня и първите 
движения, неизменно е 
усмивка, защото движе-
нието и раздвижването 
по този начин е съвсем 

ново усещане.
Деца със специални по-
требности ще имат въз-
можността да направят 
своята първа трениров-
ка, като записването 
става предварително по 
график. 
Няколко дни от седми-
цата зоната за хипотера-
пия  ще се ползва само 
за деца и младежи с ув-
реждания от центровете 
за настаняване от семе-
ен тип.
На откриването присъст-
ваха и кандидатите за 
общински съветници от 
Коалиция „Кауза Плов-
див“ Веселина Ботева и 
Румяна Толова.

ОТ „КАУЗА ПЛОВДИВ“  ПРИСЪСТВАХА 
НА ПРАЗНИКА НА АРМЕНСКАТА 

ЦЪРКВА „СУРП  КЕВОРК“
Кандидатът за кмет на 
Община Пловдив  от Ко-
алиция „Кауза Пловдив“ 
Николай Бухалов и кан-
дидатът за кмет на район 
„Централен“ Георги Ти-
тюков уважиха храмовия 
празник на Арменската 
апостолическа църква 
„Сурп Кеворк“.
Те бяха посрещнати ра-
душно от множество пред-
ставители на арменската 
общност, както и  от  пред-
седателя на арменското 
църковно настоятелство 
при храм „Сурп Кеворк“ 
Бердж Джаникян, от Ар-
тур Хованесян – председа-
тел на Съюза на арменците 
в Европа, и от духовния 
водач на арменската общ-
ност Тер Храч Мурадян.
„Коалиция „Кауза Плов-
див“ е единствената, коя-
то има представител на  
арменската общност в 
Общинския съвет. Това е 
председателят на групата  
Едуард Сарафян, който в 
момента e  трети в листата 
ни с кандидати за общин-
ски съветници. По негово 

предложение през 2007 
г. Общинския съвет прие 
декларация, с която се ос-
ъжда остро геноцидът над 
арменския народ.“, комен-
тира  Георги Титюков.
Едуард Сарафян и пред-
ставителите на „Кауза 
Пловдив“ обсъдиха  разре-
шаването на наболели про-
блеми, свързани най-вече 
със Стария град - инфра-
структура, достъп на де-
цата до детската градина и 
арменското училище и др.

С председателя на Съюза 
на арменците в Европа  Ар-
тур Хованесян бе обсъдено 
предстоящото събрание 
във връзка с проблемите 
на Арменската апостоли-
ческа православна църква, 
което ще се проведе на  13 
октомври 2019 г.
На събитието присъстваха 
още и кандидатът за кмет 
на район „Северен“ Рени 
Стефанова и кандидатът за 
общински съветник Румен 
Кривицки.

ГЕОРГИ ТИТЮКОВ, КАНДИДАТ ЗА 
КМЕТ НА РАЙОН „ЦЕНТРАЛЕН“: 

„РАБОТИМ ЗА ХОРАТА СЪС 
СПЕЦИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ“

Кандидатът за кмет на 
Община Пловдив Нико-
лай Бухалов и кандидатът 
за кмет на район „Цен-
трален“ Георги Титюков 
присъстваха на открива-
нето на двудневен семи-
нар под надслов „Игри 
без бариера. Щастливи 
за ръка“, организиран от 
сдружение „Паралелен 
свят“, който се провежда 
в Младежкия център на 
Гребната база.
За трета поредна година 
спорта, изкуството и  иг-
рите ще обединят хората 
с и без увреждания. Целта 
е, през тези два дни, хора 
от всички възрасти, които 
ще участват в спортни съ-
бития, изкуство и музика 
да бъдат  социално и за-
бавно ангажирани  и  обе-
динени в желанието си да 
допринесат за социално-
то приобщаване на хората 
с увреждания. 
 „Радвам се, че вече 3 го-
дини организираме съв-
местно това събитие, на-

правено по италиански 
модел. През изминалите 
години, като заместник-
кмет на Община Пловдив 
с ресор „Спорт, младежки 
дейности и социална по-
литика“  работих активно 
за изграждането и разви-
ването  на няколко про-
екта, свързани с хора с 
увреждания.  Изградихме 
ЦНСТ за деца с уврежда-
ния, преходно жилище, 
дневни центрове за хора с 
увреждания, Центрове за 
настаняване на възраст-
ни хора, спортни бази за 
деца с увреждания, соци-
ално предприятие, зона 
за хипотерапия за деца 

с увреждания.  Коали-
ция „Кауза Пловдив“ ще 
продължи и през следва-
щия управленски мандат 
политиката за подпома-
гане и развитие на хора 
с увеждания. За мен е от 
особена важност, за тези 
хора  да бъде създадена 
подходяща среда за тях-
ното нормално развитие, 
интеграция и нормално 
общуване.   Вярвам, че 
със съвместната работа 
с различни неправител-
ствени организации, ние 
ще можем да направим 
най-доброто за тях“,  пое 
ангажимент Георги Ти-
тюков.
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 Добрата инфраструктура 
е един от водещите крите-
рии за качество на живота 

и е водеща предпоставка за 
развитие на бизнеса. Зато-
ва Пловдив трябва да рабо-
ти в тази посока, категори-
чен е кандидатът за кмет на 
Пловдив от “Кауза Плов-
див” Николай Бухалов. 
Програмата на Бухалов 
предвижда удвояване с по 
две ленти в едната посока 
на Околовръстното шо-
се в участъка от Пазар-
джишко до Асеновград-
ско шосе. Ще се изгради 
последният участък от 
Околовръстното шо-
се от Асеновградско до 

Ягодовско шосе (надлез 
Скобелева майка). Сред 
важните проекти е рекон-
струкцията на Голямоко-
нарско шосе, където се 
предвижда пътят да стане 
четирилентов с две ло-
кални платна. ЖП линия-
та по бул. “Копривщица” 
ще бъде повдигната и та-
ка ще се постигне отпуш-
ване на булевардите “Пе-
щерско шосе”, “Свобода” 
и “Шести септември”. 
Важни за града проек-
ти са изграждането на 
Южен обходен колектор, 

нов мост над река Ма-
рица – продължение на 
бул. “Копривщица”, нов 
надлез между районите 
“Южен” и “Тракия”, кой-
то да свърже бул. “Ал. 
Стамболийски” и ул. 
“Цар Симеон” (от въртя-
щия мотокар).
Николай Бухалов опре-
дели като особено важни 
реконструкцията и разши-
рението на бул. “Южен”, 
реализирането на пробива 
„Модър-Царевец“ и ре-
конструкция на самата ул. 
“Царевец”.

  Николай Бухалов:

РАБОТИМ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА  
ГОЛЕМИТЕ ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ

√  ЗА КМЕТ
 
√  ЗА РАЙОННИ 
        КМЕТОВЕ 

√  ЗА ОБЩИНСКИ 
        СЪВЕТНИЦИ
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НИКОЛАЙ БУХАЛОВ - КАНДИДАТ ЗА КМЕТ 
НА ПЛОВДИВ ОТ ГРАЖДАНСКАТА КВОТА 

НА  КОАЛИЦИЯ „КАУЗА ПЛОВДИВ“

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!
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√  ЗА ОБЩИНСКИ 
        СЪВЕТНИЦИ
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- Г-н Бухалов, Пловдив 
се задръства в трафи-
ка си. Какъв е изходът 
спроред вас от  това? 
Как обществения транс-
порт да стане ефективен 
и приятен? И как да се 
оптимизира паркиране-
то?
- На първо място - транс-
портната схема трябва да 
бъде оптимизирана. Смя-
там, че е необходимо да 
се създаде ОП „Общест-
вен транспорт” и да се 
извършва мониторинг на 
транспорта. Една от идеи-
те ни е общината да създа-
де общинска транспортна 
фирма и, чрез финансира-
не от европейски програ-
ми, да закупи електриче-
ски автобуси. Така ще се 
постигне двоен ефект – от 
една страна транспортът 
ще бъде екологичен, а от 
друга – драстично ще бъ-
де намалено замърсяване-
то на атмосферния въздух 
в града.  Таймерите на 
светофарите, които бяха 
сложени по предложение 
на „Кауза Пловдив“ преди 
години,  бяха добро реше-
ние и е хубаво да се въз-
становят. Малките авто-
буси, т.нар. „щъркели”, са 
изключително неудобни 
за пътниците и трябва да 
се махнат. Предвиждаме 
автобусите да се движат 
до 23 ч. всеки ден, а през 
уикенда – до 24 ч. 
Цената на месечните 
карти за преференциал-
но пътуване на ученици, 
студенти и пенсионери, 
трябва да бъде намале-
на. Сега картата е 16 лв. 
за всички линии, но при 
добра организация може 
да се предостави възмож-
ност за избор от няколко 
линии на половин цена, 
8 лв. Освен това пътни-
ците ще бъдат облекчени, 
ако им се предложи едно-
дневен билет за няколко 
линии, а за чужденци и 
гости от други градове – 
тридневен билет за някол-
ко линии плюс отстъпка 
от таксата „вход” за някои 
забележителности.
Има нужда от създаване 
на няколко важни транс-
портни връзки: до летище 
Пловдив, директна транс-
портна линия за свързване 
на бул. „България” с бул. 

„Източен” и бул. „Мария 
Луиза”. 
Тук е мястото да кажа, че, 
колкото и да е дълготрай-
на паважната настилка, тя 
не е подходяща за нато-
варените улици. Помните 
какво беше по бул. „Шес-
ти септември” в участъка 
от моста Адата до бул. 
„Мария Луиза” – неравен 
и с дупки. Сега, след ре-
монта, там е удоволствие 
да шофираш. Предвиж-
даме премахване на пава-
жа по Пещерско шосе, в 
участъка между булевар-
дите „Васил Априлов” и 
„Копривщица”. Там има 
възможност да се изгра-
дят по две ленти в двете 
посоки.
 Трафикът ще бъде облек-
чен, ако се направят още 
еднопосочни улици. Там, 
където е необходимо и 
има възможност, улици-
те да се разширят, за да 
се изгради допълнител-
на секция, както тази за 
левия завой на бившата 
„Патологична бремен-
ност“ на бул. „Цар Борис 
III Обединител”. Пред-
виждаме реорганизация 
на движението и по бул. 
„Копривщица” -  платно-
то от източната страна на 
ЖП-линията ще бъде с 
движение от юг на север, 
а от другата страна – об-
ратно.
Не на последно място по-
ставям изграждането на 
многоетажни и подземни 
паркинги. Предвиждаме 
три многоетажни паркин-
га в район „Централен”, 
за които вече има опре-
делени места: бившият 
ДКЦ 6 на ул. „Любен Ка-
равелов” 5, бившия ТЕЛК 
на ул. „4 януари” 36 и зад 
KFC на бул. „Източен”. 
Във всички останали ра-
йони ще има по един мно-
гоетажен паркинг. 
- Ще се увеличават или 
намалят данъчните 
ставки за пловдивчани? 
Особено данъците за не-
движими имоти и за ав-
томобилите? И с какво 
финансиране и съфинан-
сиране ще се реализират 
заложените проекти, 
включително по евро-
пейски програми?
- Смятам, че данъчната 
тежест не трябва да се 

променя. В момента съби-
раемостта е добра и, ако 
се запази или се увели-
чи с малко, общината ще 
разполага с достатъчно 
средства за реализиране 
на проектите. Еврофондо-
вете трябва да се използ-
ват по-пълноценно. Като 
пример ще посоча, че в 
настоящия мандат в сек-
тор „Социална политика” 
са спечелени европроекти 
за около 21 милиона лв., 
а в предишния бяха за 16 
милиона.
- Кои са основните ин-
фраструктурни проек-
ти, които не търпят от-
лагане? Освен основни-
те връзки между райо-
ните, какви други пътни 
участъци са с належащи 
ремонти? 
- Мога да изброя няколко 
обекта, които са от пър-
востепенно значение за 
жителите на Пловдив: 
довършване ремонта на 
Коматевско шосе при из-
хода на бул. „Христо Бо-
тев”; реконструкция на 
бул. „Марица-север” и 
едновременно с това из-
граждане на  паркоместа; 
изграждане на нов надлез 
между районите „Южен” 
и „Тракия”, който да свър-
же бул. „Ал.  Стамболий-
ски” и ул. „Цар Симеон” 
(от въртящия мотокар). 
Смятам, че в следващия  
мандат може да се напра-
вят няколко кръстовища 
за разминаване на две 
нива, което ще доведе до 
облекчаване на трафика. 
Важен проект е повди-
гане на ЖП-линията по 
бул. „Копривщица” като 
така ще се „отпушат” бу-
левардите „Пещерско шо-
се“, „Свобода” и „Шести 

септември”. Ще изградим  
новия мост над река Ма-
рица като продължение на 
бул. „Копривщица”. Ще 
работим и за социализи-
ране на коритото на река 
Марица. За облекчаване 
на трафика в града ще по-
могне удвояването с по 2 
ленти в едната посока на 
Околовръстното шосе в 
участъка от Пазарджишко 
до Асеновградско шосе. 
- Презастрояването в 
Пловдив е факт. Каква 
е програмата ви за стро-
ителството в града и ще 
има ли ограничения за 
строителните разреше-
ния в определени райо-
ни за сметка на други? 
Следващата управа, в 
лицето на Общинския 
съвет ще трябва да ут-
върди и новия Общ ус-
тройствен план за след-
ващите 20 години.
- Наистина в някои части 
на Пловдив има преза-
строяване, но е абсурдна 
евентуална идея, че тряб-
ва да се налагат пълни 
забрани. По-сериозни ре-
стрикции може да се оп-
ределят  само за Стария 
град и централна градска 
част с презумпцията за 
запазване облика на гра-
да. Не можем да забра-
ним строителството, тъй 
като градът се развива и 
нараства с бързи темпо-
ве. Но можем и трябва да 
одобрим нов устройствен 
план, в който освен жи-
лищното строителство 
има обособени достатъч-
но големи градски парко-
ве. Те могат да бъдат по-
етапно реализирани, като 
първо се засядат дървета, 
за израстването на които 
са необходими няколко 

години, а  през това време 
се изградят алеи, пейки и 
цялостно се обособи пар-
ка. Задължително е и при-
емане на нова наредба за 
естетизация на градската 
среда, както и стартира-
не на проекта „Пловдив 
- Интелигентен, Екологи-
чен и устойчив град“.
Една от идеите, който е за-
легнала в нашата програ-
ма е Общината да започне 
да придобива жилища от 
строителните фирми чрез 
обезщетение. За да се ре-
ши жилищният проблем в 
града, Общината би могла 
и сама да инвестира чрез 
ОП „Жилфонд”. По този 
начин ще може да осигу-
ри жилища за нуждаещи 
се семейства, които оба-
че трябва да отговарят 
на определени условия 
– например: семействата 
да са многодетни, роди-
телите да са с висше об-
разование, да са живели 
през последните 10 годи-
ни на територията на град 
Пловдив. Правоимащите 
ще могат да закупят оби-
таваните от тях имоти на 
минимална цена, доста 
по-ниска от пазарната, но 
в нея ще бъдат  калкули-
рани всички разходи по 
строителството и ще има 
и минимална печалба за 
Общината.  
- Проблемът с терито-
риалното ограничение 
на Пловдив е стар. Има 
становища, че решение-
то на проблема е в при-
съединяване на съседни-
те общини като Марица 
и Родопи… Според вас 
нужно или ненужно е то-
ва и защо? И как Плов-
див ще се развива в тази 
ситуация?

- През последните години 
многократно е повдиган 
въпросът за присъеди-
няването на общините 
„Родопи“ и „Марица“ 
към Пловдив. Знаете, об-
щинските центрове на 
„Родопи“ и „Марица“ се 
намират в град Пловдив. 
В същото време, тери-
ториалните граници на 
Община Пловдив съвпа-
дат с границите на града, 
което създава проблеми с 
пълноценното функцио-
ниране на община Плов-
див. Според мен, община 
Родопи и община Марица 
трябва да станат район 
„Родопи“ и район „Ма-
рица“. За да се направи 
тази транформация, е не-
обходимо да се промени 
закона, защото не зависи 
от Община Пловдив.
- Как Пловдив може да 
се справи със замър-
сяването на въздуха? 
Какво е мнението ви за 
качеството на комунал-
ните услуги в града? 
Каква е визията ви за 
зелените системи в гра-
да? Как биха могли да 
се съвместяват все по-
вечето домашни кучета 
с чистотата на залените 
площи?
- Качеството на атмос-
ферния въздух е важен 
за качеството на живот в 
големите градове. Знае-
те, Община Пловдив има 
проект за подмяна на печ-
ките на твърдо гориво с 
отоплителни уреди на ток 
и пелети. Този проект е на 
стойност 13 милиона и е в 
процес на реализация. 
Обаче, не само твърдите 
горива замърсяват въз-
духа. За да не се отделят 

на стр. 11
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Георги Титюков - кандидат за кмет на  „Централен“: 
ПОЗНАВАМ ПРОБЛЕМИТЕ НА РАЙОНА, 
ИМА МНОГО КАКВО ДА СЕ НАПРАВИ

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!

- Г-н Титюков, стартира 
предизборната кампа-
ния. С какви очаквания 
и нагласи тръгвате в та-
зи надпревара?
- Аз съм кандидат за кмет 
на район „Централен“ и 
започвам активни срещи 
с живущите там. Знаете, 
че съм работил над 12 го-
дини в администрацията 
на района – един път като 
експерт, друг път като за-
местник-кмет и после ка-
то кмет, така че бих казал, 
че до голяма степен позна-
вам проблемите и особе-
ностите на „Централен“. 
Кандидатите за кметове за 
този район са почти колко-
то за голяма община. Тук 
са 12, а там са 14, така че 
избор ще има. Въпросът 
е хората да изберат този, 
който ще върши работа 
наистина, а няма само да 
дава напразни обещания.
- Вие ли сте този човек?
- Аз съм показал какво 
мога и как работя. Няма 
човек, който да съм вър-
нал. Няма човек, на ко-
гото да не съм помогнал. 
При мен се влиза винаги, 

когато не съм в официал-
на среща. Дори и да няма 
предварително записана 
среща, никога не съм връ-
щал човек. Приемен ден 
– всеки ден. Това е моят 
маниер на работа.
През изминалия месец 
правих обходи на района, 
за да изготвя моята про-
грама по микрорайони. 
Видях проблеми, които 
вече четири години не са 
решени. Вътрешно квар-
тални улици - в много ло-
шо състояние, проблеми с 
паркирането около блоко-
вете, занемарени междуб-
локови пространства. Има 
много работа за вършене.
- Защо избрахте да бъде-
те кандидат за кмет на 
район „Централен“, а 
не на Община Пловдив?
- Властта не е самоцел. 
Човек трябва да знае къде 
може да бъде най-поле-
зен. Истината е, че доста 
дълго време с колегите 
обсъждахме възможни-
те кандидатури и за две-
те места. Говорихме и с 
много граждани и видя-
хме колко добре се при-

ема идеята за Николай 
Бухалов за кмет. Хората 
искат нови лица, с нови 
идеи и хъс за работа, нео-
бременени с политическа 
история. Бухалов е точно 
такъв. Докрай истински, 
коректен и работлив.
Относно кандидатурата 
ми за район “Централен“ 
– познавам много добре 
района. Наизуст знам 
улиците, вярно е. Позна-
вам и доста от жителите 
на района, нормално е. 
Още от мое време в “Цен-
трален“ имаме няколко 

готови проекта с разре-
шение за строеж. Първи-
ят и може би най-важен, 
е за детска градина “Ка-
меница“. Когато бях кмет 
2014 г. - 2015 г. обявихме 
обществена поръчка. Там 
има одобрен проект, има 
разрешение за строеж. 
Трябва да се събори сега 
съществуващата градина 
с четири групи и да се по-
строи нова с шест. Пред-
вижда се да има кухнен-
ски блок с всички изиск-
вания по наредбата. Беше 
разширен двора на гради-

ната за сметка на двора на 
училище “Паисий Хилен-
дарски“, за да отговаря на 
новите условия. Така че 
сега трябва да се реали-
зира. Имаме готов проект 
и издадено разрешение 
за физкултурен салон на 
училище “Екзарх Антим 
I“, което е на бул. “Васил 
Априлов“ срещу Държав-
на болница.
Задължително трябва в 
кв. “Съдийски“, на ул. 
“Стоян Михайловски“ 13, 
там, където не се случиха 
тези две социални услуги, 

да бъде изградена една 
детска ясла с млечна кух-
ня, тъй като има нужда от 
детски ясли осезаемо.
- Падна ви се номер 13 
в бюлетината. Фатално 
или щастливо ще е това 
чисто за „Кауза Плов-
див“?
- Аз мисля, че който за-
драска фаталното число 
13 в трите бюлетини - за 
кмет на Община, за кмет 
на район и за общински 
съвет на 27 октомври, 
ще има късмет цели 4 
години. 

Георги Титюков, на 44 г., 
роден на 10.10.1975 г. в 
Пловдив. Завършил Стро-
ителния техникум в Плов-
див с 5.82 от дипломата. 
След това – ПУ “Паисий 
Хилендарски“ - с много 
добър 4.95 на държавния 
изпит. Женен, с 3 деца, 
едно момче на 8 г. и две 
момичета близначки на 1 
г. 8 месеца.
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фини прахови частици, 
е нужно по-често да се 
мият улиците в града. Ус-
поредно с това трябва да 
се предприеме масира-
на акция за засаждане на 
дървета. Подобни иници-
ативи предвиждаме в еко 
парк „Марица” и в пар-
ка зад паметника на хан 
Крум в район „Тракия”. 
В Еко парк „Марица“ 
предвиждаме залесяване 
на 656 дка нова гора, съ-
що така и зад паметника 
на хан Крум в ЖК „Тра-
кия. Трябва ударно да се 
засаждат дървета, тъй ка-
то докато пораснат отне-
ма време, а след това да се 
правят алеи, детски пло-
щадки и други на местата, 
където хората са утъпкали 
пътеки.      
За всяко междублоко-
во пространство пред-
виждаме да назначим на 
граждански договор пен-

сионер от съседен блок, 
който срещу определено 
заплащане да полага гри-
жи – да полива, коси, сади 
цветя и т.н.
Трябва да бъдат спрени и 
кариерите над село Бела-
щица, които също допри-
насят за замърсеността на 
въздуха.
Предвиждаваме създава-
не на ОП „Електротранс-
порт“. Ще търсим евро-
пейско финансиране за 
закупуване на електриче-
ски автобуси, които да не 
замърсяват въздуха.
Факт е, че има все повече 
домашни кучета, а мес-
тата за разхождане не са 
достатъчни. Имаме   идея 
да се направи най-голя-
мата кучешка площадка 
в гр. Пловдив между бул. 
„Христо Ботев” и алеята, 
която води до Детската 
железница, западно от 
Факултета по дентална 
медицина.

- Пловдив се развива ка-
то спортна столица на 
България. Какво плани-
рате за спортните клубо-
ве и спортните обекти в 
града? Стадион Пловдив  
не функционира. Коло-
друма не е натоварен. 
Какво е най-належащото 
да се направи за сектора 
„спорт“ в града?
- Спортът е здраве, начин 
на мислене и живот, а в 
съвременния свят – метод 
за справяне с натрупания 
стрес и подобряване на 
физическото и психиче-
ското състояние на всеки 
човек. Затова в моята про-
грама се предвиждат се-
риозни дейности в спорт-
ната сфера. 
През мандат 2019-2023 
ще се изгради инфра-
структура за масов спорт 
във всеки от районите на 
гр. Пловдив, по подобие 
на спортната зона до Мла-
дежкия център на Гребна-

та база. 
Сред важните обекти, кои-
то ще бъдат изградени, са 
Спортен комплекс “Ду-
нав” на бул. “Дунав” 124, 
50-метров плувен басейн 
до басейн “Младост“, ле-
коатлетически стадион до  
стадион „Пловдив“, стрел-
бищен комплекс, южно от 
зала „Колодрума“.
Един от акцентите в 
спортната сфера е из-
граждането на Екопарк 
“Марица”, където ще бъ-
дат залесени 656 дка но-
ва гора с 15 000 дървета 
и 5 000 храсти. На площ 
от 105 дка ще се направи 
дублиращият гребен ка-
нал. Проектът предвижда 
37 дка изкуствено езеро 
с острови за гнездене на 
редки и защитени птици. 
По протежението на тра-
сето на новия канал ще 
има 20 атракции. 
Ще окажа пълно съдей-
ствие за изграждането 

на тренировъчна база на 
“Локомотив” Пловдив в 
район “Тракия”, за ста-
дион “Христо Ботев” и за 
стадион “Локомотив”.
Съвместно с държавата 
ще се направи пълна ре-
конструкция на стадион 
“Пловдив”, за да отговаря 
на изискванията на ФИ-
ФА за провеждане на ев-
ропейски и световни пър-
венства, във връзка със 
съвместната кандидатура 
на България, Гърция, Ру-

мъния и Сърбия за Евро-
пейско първенство 2028 г. 
и Световно първенство  - 
2030 г. по футбол.
Парите за спортните клу-
бове ще бъдат удвоени от 
1 000 000 на 2 000 000 лв. 
годишно. 
Предвиждам изграждане 
на модерна тренировъчна 
база за детско-юношески 
футбол в двора на Езико-
ва гимназия “Пловдив” 
(Английската гимназия).
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ГЕОРГИ ТИТЮКОВ 
макроикономист, 

кандидат за кмет на Район „Централен“ и водач на листа 
за общински съветници от Коалиция „Кауза Пловдив“

    ТЕОДОРА 
    ПАЧЕВА
     икономист
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КАНДИДАТИ ЗА КМЕТОВЕ НА РАЙОНИ ОТ 
КОАЛИЦИЯ „КАУЗА ПЛОВДИВ“

ГЕОРГИ ТИТЮКОВ 
- Кандидат за кмет на 

Район Централен
Роден и израснал в Плов-
див. На 44 години, женен с 
три деца. Председател е на 
местната коалиция „Кауза 
Пловдив“. В периода 2015 
– 2019 г. е Заместник-кмет 
„Спорт, младежки дейнос-
ти и социална политика“ в 
Община Пловдив.

РЕНИ 
СТЕФАНОВА 
 Кандидат за кмет 
на Район Северен.

Родена в Пловдив. Завър-
шила ПУ „Паисий Хи-
лендарски” - специалност  
„Право”. Придобива след-
дипломна квалификация 
„Право на Европейския съ-
юз” От края на 1999 година 
работи като адвокат.

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ - 
Кандидат за кмет 
на Район Западен

Женен, с едно дете на 12 
г. Роден е в Пловдив, из-
расъл в най-младия район 
на града - Тракия. Прям, 
работоспособен, комуни-
кативен. Понастоящем е  
заместник-кмет на Район 
Западен  от квотата на Ка-
уза Пловдив. 

ВЕЛИЗАР 
ЦОЛАКИДИС - 

Кандидат за кмет 
на Район Източен

На 48 години, от гр. Плов-
див. Има висше икономи-
ческо образование. Дъл-
ги години се занимава с 
частен бизнес. Живеe  до 
стадион „Христо Ботев“ и 
проблемите на район „Из-
точен“ не са му чужди.

ЕЛЕНА 
ХРИСТЕВСКА  
Кандидат за кмет 
на Район Южен

Родена е в град Пловдив, 
на 58 години. Израснала е 
и живее до днес в Район 
„Южен“. Семейна, с два-
ма сина и двама прекрас-
ни внука. От шест години 
работи като професиона-
лен домоуправител.

АНЕЛИЯ КИРОВА 
Кандидат за кмет 
на Район Тракия

Завършила е Пловдив-
ския Университет ”П. Хи-
лендарски”.  Директор е 
на Основно училище „Гео 
Милев” в Пловдив. Жи-
вее в район „Тракия” по-
вече от 35 години. Позна-
ва проблемите на района 
и неговата специфика.

ЗАЩО ПОДКРЕПЯМ „КАУЗА ПЛОВДИВ“ 
И ГЕОРГИ ТИТЮКОВ ?!

Ще гласувам за Георги 
Титюков за Кмет на Ра-
йон „Централен“, защото 
той е показал човешкото 
лице на администрация-
та. Свидетели сме били 

КОЛЬО БОНЕВ
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когато е управлявал райо-
на и знаем, че приемния 
му ден е всеки ден. Добър 
управленец, с опит и же-
лание да промени облика 
на района

Георги Титюков е отзив-
чив, добър човек и имаме 
приятелски отношения. 
Истински и коректен, той 
е приятел на нас, пенсио-
нерите. Загрижен е и при 
нужда винаги се отзовава 
да ни помогне, въпреки 
ангажиментите му. Ува-

АТАНАСКА АДАМОВА
жителен е и никога не  
забравя да ни поздрави, а 
когато може и посещава 
тържествата ни.  Много 
грижовен човек.
Смятам, че ще бъде най-
добрият кмет на район 
„Централен“.

ЛИЛЯНА КОЛЕВА

Лицето Георги Титюков 
познавам още от студент. 
Той е точен, спокоен и 

сърцето му е отдадено 
да служи на другите. 
Той е най-добрият адми-
нистратор в Общината.  
Пожелавам си да имаме 
повече такива управля-
ващи като г-н Титюков. 
Успех на него за кмет на 
район „Централен“, на 
Николай Бухалов за кмет 
на Община Пловдив и 
на общинските съветни-
ци от  Коалиция „Кауза 
Пловдив“.

Георги Титюков се утвър-
ди като устойчив и акти-
вен в работата си в сфера-
та на младежта и спорта 
повече от 20 години. 
Благодарение на упори-
тития му труд, каузите, за 
които се борихме заедно, 
бяха успешни и ми дадо-
ха възможност да опозная 

позитивните му качества. 
Една от най-отличител-
ните черти в неговия ха-
рактер е, че за него все-
ки един разговор, всеки 
един гражданин е важен. 
Да отдели от натоварения 
си график време за всеки 
човек, без значение колко 
важен или малък е той, е 
достойно качество днес. 
Споделените идеи и меч-
ти на хората са задвиж-
ващата сила  на негова-
та мотивация за работа. 
Подкрепям го за кмет на 
район „Централен“, под-
крепям листата на „Кауза 
Пловдив“ и   Николай Бу-
халов за кмет на Община 
Пловдив. Успех!

РЕНЕТА ВЕНЕВА ЙОРДАНКА ПЕТКОВА 
Координатор на Национален алианс за 

хора с редки болести

Благодарение на добрите 
човешки качества и чис-
тия  му професионализъм, 
Георги Титюков може да 
бъде пример за всички 
други управленци. През 
всички тези години той 
не пропусна да уважи 

мероприятията, свързани 
с хора с редки болести и 
усетихме неговата посто-
янна подкрепа в трудни 
моменти. Георги Титюков 
се посвещава и отдава на 
всяка една кауза със сър-
це и душа. Политик с до-
бродетели като неговите 
е истинско изключение 
в днешно време и съм 
щастлива, че именно той 
е нашата подкрепа. Под-
крепям изцяло Георги 
Титюков за кмет на район 
„Централен“ и  Николай 
Бухалов за кмет на Общи-
на Пловдив. Успех!

ВЕЛИЧКА НЕМСКА

Познавам дейността на 
г-н Титюков досега като 
администратор и имах 
възможността да ви-
дя неговото отношение 
към хората. Надявам 
се задачите, които си е 
поставил, и са отразе-

ни във вестник „Кауза 
Пловдив“, да може да 
осъществи в името на 
бъдещето на младите 
пловдивчани. Родена съм 
в Пловдив, израснала 
съм в Пловдив и желая 
на града да се развива по 
най-добрия начин – и в 
материално, и в духовно 
отношение.                  
Затова подкрепям г-н 
Титюков за кмет на ра-
йон Централен, Николай 
Бухалов за кмет на об-
щина Пловдив и листата 
на „Кауза Пловдив“ за 
общински съветници.

Снимка: www.plovdiv24.bg

НИКОЛАЙ БУХАЛОВ И ГЕОРГИ 
ТИТЮКОВ ОСТРО ОСЪДИХА 
ВЗРИВОВЕТЕ ОТ КАРИЕРИТЕ 

КРАЙ БЕЛАЩИЦА

Кандидатът за кмет на град 
Пловдив Николай Бухалов 
и кандидатът за кмет на 
район “Централен“ Георги 
Титюков, от Коалиция “Ка-
уза Пловдив“, остро осъди-
ха поредицата взривове от 
кариерите край Белащица.
Двамата настояват инсти-
туциите да предприемат 
необходимите мерки за 
спиране добива на инертни 
материали от кариерите.  
Двамата настояват всички 

отговорни институции, ан-
гажирани с проблема, да 
заемат страната на граж-
даните и природата и този 
терор над населението на 
родопската яка и Пловдив 
да бъде прекратен. При-
помняме, че една от причи-
ните за замърсяване на въз-
духа в Пловдив са фините 
прахови частици, именно 
в резултат на взривовете и 
добива на инертни матери-
али от родопската яка.

√ за кмет
√ за районни кметове 
√ за общински съветници 13
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СУДОКУ ЗА 
НАЧИНАЕЩИ

СУДОКУ ЗА 
НАПРЕДНАЛИ

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!

ПЛОВДИВ - МАЛКИЯТ РИМ НА БАЛКАНИТЕ

√ ЗА КМЕТ
 
√ ЗА РАЙОННИ 
       КМЕТОВЕ 

√ ЗА ОБЩИНСКИ 
        СЪВЕТНИЦИ
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Той има почти всичко, 
което има Рим. Разбира 
се, в по-малък мащаб, но 
и това, което е в него, е 
изумително и уникално 
за по-голямата част от 
Европа. Той е подобие 
на имперската столица, 
сякаш е неин по-малък 
брат. Досущ като Доми-
циан и брат му Тит, сино-
вете на император Веспа-
сиан.  Тит откри вдигна-
тия Колизеум, а Домици-
ан построи Амфитеатъра 
във Филипополис.
Пловдив има всички ат-
рибути на древен им-
перски град – стадиони, 
аквадукти, амфитеатър, 
„съкровищница“ за сече-
не на монети, впечатлява-
що широки (дори за днес) 
улици с вечна каменна 
настилка, крепостни сте-
ни, големи храмове с гла-
возамайващи мозайки, 
стотици останали камен-
ни колони с изумителни в 

своята ювелирност резби 
в мрамора. Той бе център 
на шест други провин-
ции, както и на малката 
Европа, която се губе-
ше на югоизток от него, 
смълчана към устието на 
Марица.
Тук империята е разпо-
лагала с майстори, които  
с еднаква лекота са рез-
бовали камъка и златото. 
Тук архитектите и строи-
телите са се противопос-
тавяли на гравитацията, 
за да се извисят до бо-
жествени нива.  Тук ние, 
пловдивчани, стъпваме в 
стъпките на императори, 
на поети, на хронисти и 
учени, издълбали не чер-
тички, а цели стъпала в 
историята на цивилиза-
цията.
Здравейте, пловдивчани! 
Ние, от „Кауза Пловдив“, 

ви казваме: 
Обичайте историята си!

И мислете за утре!
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КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!
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