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Безплатно издание

ДА РАБОТИШ ЗА ХОЛИВУД,
ДОКАТО ГЛЕДАШ ПРЕД
СЕБЕ СИ ХЪЛМОВЕТЕ

В книгата си „За Япония - като за Япония” Марко Семов написа, че „асфалтовата нива дава повече от оризовата”.
Днес
ще
добавим,
че парчето дисплей на
компютъра дава хиляди
пъти повече от житната
нива. Стига зад него да
стои специалист с отлични
умения и добър договор
зад граница. Развитието
на ИТ индустрията и
износът на производство,
наричан
„аутсорсинг”,
позволяват на хиляди
пловдивчани днес да работят за чужбина, без да
излизат от вкъщи или от
тукашните си офиси.
ПРОГНОЗИТЕ СА
ЗА ОЩЕ ХИЛЯДИ
ТАКИВА РАБОТНИ
МЕСТА

Големите амбиции:

Община Пловдив и “Индъстри Уоч” организираха
за втора поредна година
конференцията „Аутсорсинг дестинация България“.
150 компании от страната
планираха бъдещето.
Пловдив има добра среда
и човешки потенциал
за разширяване на този
модерен и печеливш бизнес.
Днес в града, в този отрасъл
работят над 5000 души.
Това установи в средата
на този месец свиканата в Новотел Пловдив
конференция. Нещо пове-

че – както се изразиха
лекторите: „Градът под Тепетата „диша във врата”

ПЛОВДИВ СЛОЖИ
Четете
ОСНОВИТЕ НА
на стр. 7
НЕЗАВИСИМОСТТА

на София като водеща
аутсорсинг
дестинация.
Според експертите, това

е секторът с най-висока
добавена стойност. Потенциалът на България е

Четете
на стр. 6

на стр. 4

„ЕВРОПЕЙСКАТА СЕДМИЦА НА СПОРТА
В БЪЛГАРИЯ” СТАРТИРА ОТ ПЛОВДИВ

Кметът на район „Централен” и лидер на КП
„Кауза Пловдив” присъстваше на откриването на „Европейската
седмица на спорта в
България”, чийто официален старт беше даден на Гребната база в
Пловдив от министъра
на младежта и спорта,
Красен Кралев, и кмета, Иван Тотев.
на стр. 5

КАПАНА ФЕСТ ТОВА ТРЯБВАШЕ ДА СЕ СЛУЧИ!

разпознат от инвеститорите,
категорични са експертите.
Други факти: Високотехнологичният бранш генерира
1,75% от БВП като за 10
години ИТ компаниите са
отбелязали 600% ръст на
продажбите. Броят на тези
работни места в България е
скочил от 5000 на 17 000 от
2005 до 2015 г. Т.е., днес в
Пловдив в тази индустрия
работят повече хора, отколкото преди 10 г в цялата
страна. 90 % от работещите
в сектора са под 35 години.
Сам по себе си Пловдив за
последните 3 години е уд-

ОТКРИХА OБЩНОСТНИЯ ЦЕНТЪР
ЗА ДЕЦА И НОВА СГРАДА НА ОДЗ
„ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО”

Кметът на район „Централен” и лидер на КП
„Кауза Пловдив”, Георги
Титюков,
присъстваше
на
откриването
на
Общностния център и
новата сграда на ОДЗ
„Щастливо детство” на
ул. „Вратцата” в район
„Източен”. Заедно с кандидатите за районни кметове
на „Източен”и „Северен”
на КП „Кауза Пловдив”,
Перхан Карамукова и
Ваня Дакова, той разгле-

да местата, където на
родители и деца от 0
до 7 години от уязвими

групи ще бъде предлагана
помощ,
различни

на стр. 5
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КАНДИДАТИ ЗА РАЙОННИ
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ПЛОВДИВ
ПРЕЗ ЕСЕНТА

в бюлетината

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО
НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!

е една столица на духа, културата и творческото вдъхновение. Събрал в себе си
енергията на много поколения и плановете за още подобро бъдеще.
Миг от Есенните изложби в
Стария град. Трима кандидати за районни кметове от
„Кауза Пловдив“ току-що

са поздравили арт-директора, доц. д-р Галина Лардева, за страхотната й работа
в сърцето на възрожденския град на Трихълмието.
На снимката – кандидатът
за кмет за район „Северен“, Ваня Дакова, за район „Западен“ - Веселина
Иванова, Галина Лардева и кандидатът за район
„Южен“- Рени Стефанова.

АДВОКАТ РЕНИ СТЕФАНОВА:

„СПЕШНО ЩЕ РЕШИМ ПРОБЛЕМА С МЕСТАТА
В ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ В РАЙОН ”ЮЖЕН”

Рени Стефанова, кандидат
за кмет на район „Южен“
на КП ”Кауза Пловдив”
„Четири ясли на територията на район „Южен”
са крайно недостатъчни”,
заяви кандидатът за кмет
на КП ”Кауза Пловдив”,
адвокат Рени Стефанова.
Тя се срещна с пловдив-

чани в парк ”Белите брези”. „Местата в яслите и
детските градини в район
„Южен” трябва да са достатъчно на брой, за да могат родителите да бъдат
спокойни, че децата им
ще бъдат записани, а те
ще могат безпроблемно
да ходят на работа. Немислимо е поради липса
на достатъчно общински
детски градини и ясли,
родителите да са принудени да записват децата
си в частни такива или
да търсят варианти кой да
ги гледа”, допълни адвокат Стефанова.
„Трябва тук, в парк „Белите брези”, да се направи още една детска
площадка, защото място-

то е посещавано от хора
от целия квартал и една
площадка не е достатъчна за всички деца”, казаха
майките на срещата с кан-

дидата за кмет на ”Кауза
Пловдив”, адвокат Рени
Стефанова.
Тя от своя страна се ангажира, че ще насочи

усилията си към това да
се направи още една зона за игра в парк „Белите
брези” , с преместване на
детски ясли и градини от

жилищни сгради в самостоятелни обекти и с изграждане на детски площадки в междублоковите
пространства .

„ЩЕ ОБЛЕКЧИМ ТРАФИКА И ЩЕ ОБЕЗОПАСИМ
УЛИЦИТЕ В ЦЕЛИЯ РАЙОН ”ЗАПАДЕН”,
ЗАЯВИ КАНДИДАТЪТ ЗА КМЕТ НА ”КАУЗА ПЛОВДИВ”, ВЕСЕЛИНА ИВАНОВА

Веселина Иванова, кандидат
за кмет на район „Западен“
на КП ”Кауза Пловдив”
Трафикът, безопасността и
казусът с последна спирка
на автобус 29 бяха основните теми, които обсъдиха
жителите на район „Западен” и кандидатът за кмет
на района от КП ”Кауза
Пловдив” Веселина Иванова. „Необходимо е да
поставим видеонаблюде-

ние и контрол по улиците,
за да можем спокойно да
се разхождаме и прибираме късно вечер“, каза
Веселина Иванова пред
събралите се граждани.
„Облекчаване на трафика е
възможно чрез възстановяване на броячите на светофарните уредби“.

Жителите от района се
оплакаха, че последната спирка на автобус 29 и
много други линии в район ”Западен”, или “Oбръщалото”, както е известно
сред живеещите наоколо,
е в трагично състояние.
Всичко е обрасло в трева,
липсва санитарен възел

за работещите в градския
транспорт, а най-нелепото е, че спирката, на която
трябва да чакат пътниците,
за да се качат на автобусите, е поставена на грешното място.
„Тук е мястото, на което
почиваме, а липсват всякакви хигиенни условия”,

заявиха обслужващите едни от най-дългите линии
на градския транспорт в
Пловдив пред кандидата за
кмет на КП ”Кауза Пловдив”, Веселина Иванова.
„Спирката е поставена
на мястото, на което пътниците слизат, вместо на
това, на което се качват.

Това е пълен абсурд!”, категорична бе майка на две
деца, чакаща на спирка без
заслон. Веселина Иванова
пое ангажимент пред присъстващите обръщалото
на автобусите да се облагороди и спирката на градския транспорт да се сложи на правилното място.
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НОВАТА СМЯНА

КАУЗА Пловдив

КМЕТОВЕ ОТ „КАУЗА ПЛОВДИВ“
ВАНЯ ДАКОВА, КАНДИДАТ ЗА КМЕТ НА ”КАУЗА ПЛОВДИВ” В РАЙОН „СЕВЕРЕН”

„ЩЕ ОБНОВЯ МЕЖДУБЛОКОВИТЕ
ПРОСТРАНСТВА И ДЕТСКИТЕ ПЛОЩАДКИ“

Ваня Дакова, кандидат за
кмет на район „Северен“
на КП ”Кауза Пловдив”
Повечето детски площадки в район „Северен” са
със стари настилки и съоръжения. Това трябва да
се промени, заяви кандидатът за кмет на района от
КП”Кауза Пловдив”Ваня
Дакова.
Живеещите на улица

„Иван Рилски” се оплакаха, че междублоковото
пространство в района е в
ужасно състояние години
наред. Наскоро са били само пребоядисани пейките.
Чешма липсва. „Съоръженията за игра са на повече
от двадесет години”, оплака се баща на играещи

на площадката деца. „Настилката е с повдигнати
плочки, децата ни постоянно падат и са целите в
рани”, заяви баба на едно
от децата в парка. Колко
подписки сме внесли в
районната администрация
да се оправи това междублоково пространство! За

ПОВЕЧЕ СИГУРНОСТ И ЧИСТОТА
В ПАРК „ЛАУТА”
ПОИСКАХА ПЛОВДИВЧАНИ

ОТ КАНДИДАТА ЗА КМЕТ НА”КАУЗА ПЛОВДИВ”
НА РАЙОН „ТРАКИЯ”, НИКОЛАЙ ЙОРДОВ

Николай Йордов,
кандидат за кмет на
район „Тракия“ на КП
”Кауза Пловдив”

В парк „Лаута” има само
една детска площадка,
която е крайно недостатъчна, заявиха дошлите
на срещата с Николай
Йордов
пловдивчани.
„Трябва поне още една“,
казаха майките, чиито
деца си играеха в определената за това зона.
Друг проблем, който засегнаха присъстващите,
е този със сигурността
в парка и създаването
на по-добри условия за
спорт. „Сигурността е

един от основните ми
приоритети. Тук ще се
изгради работещо видеонаблюдение, както и
осветление, и ще има
постоянно патрули на
общинска охрана”, заяви кандидатът за кмет на
КП ”Кауза Пловдив” за
район „Тракия” Николай
Йордов. На срещата бе
обсъдена идеята за повече беседки и спортни
площадки, както и по-голяма грижа по отношение на чистотата.

съжаление се правят само
неща на парче.” Искаме
да се обнови изцяло настилката и да се подменят
старите съоръжения с нови”, каза една от майките
на срещата с кандидата за
кмет на КП ”Кауза Пловдив” на район „Северен”
Ваня Дакова.

„Това ще бъде едно от
първите неща, с които ще
се заема”, заяви Дакова.
Децата са нашето бъдеще,
заслужават да играят на
модерни площадки с нови
съоръжения.
„Заедно с лидера на КП
„Кауза Пловдив” и кмета на район „Централен”

:

Георги Титюков сме категорични, че във всеки район на града под тепетата
трябва да има обновени
спортни игрища и обезопасени детски площадки,
на които децата и юношите да играят, а родителите
им да са спокойни за тях.“

ПЕРХАН КАРАМУКОВА:

”ДЕТСКА И СПОРТНА ПЛОЩАДКА ЩЕ НАПРАВИМ В РАЙОНА НА
”ПРЕСПИТЕ” В КВАРТАЛ ”ИЗГРЕВ”

Перхан Карамукова,
кандидат за кмет на
район „Източен“ на КП
”Кауза Пловдив”
„Децата ни няма къде
да играят”, заявиха живеещите в района на
„Преспите” в квартал
„Изгрев”. Те се срещнаха с кандидата за кмет на
район „Източен”на КП
„Кауза Пловдив” Перхан
Карамукова. „Има само
една детска площадка
в
района“,
заявиха
живеещите на улица
„Хаджи Гьока Павлов”.
Те изразиха негодувание
от прашната улица зад
блоковете им. „По нея

няма алфалт и когато
колите минават се вдига
ужасен прах. Като завали
дъжд има две шахти,
които се пълнят с вода и
автомобилите затъват в
тях. Теренът зад блоковете
на улица ” Хаджи Гьока
Павлов” е обрасъл с трева,
никой не го поддържа.
На всичкото отгоре е
превърнат в сметище за
строителни
отпадъци”,
оплакаха се жителите на
квартал „Изгрев”.
„Междублоковото пространство може да се превърне в чудесно място за

игра на децата ни. Бихме
искали да се направят детска и спортна площадка, но
преди това е задължително
да се асфалтира пътят на
успоредната на нашата
улица ”Хаджи Гьока
Павлов”, казаха дошлите
на срещата с кандидата за
кмет на район „Източен”
на КП ”Кауза Пловдив”
Перхан Карамукова.
Тя от своя страна пое
ангажимент да облагороди
терена в района на
„Преспите” , за да има
къде децата да играят и да
спортуват.

4

септември 2015

НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ

КАУЗА Пловдив

ДА РАБОТИШ ЗА ХОЛИВУД,
ДОКАТО ГЛЕДАШ ПРЕД
СЕБЕ СИ ХЪЛМОВЕТЕ

от стр. 1
воил тази заетост. Създаването на работни места за
младите висшисти е сред
най-големите приоритети
на местното управление
и прогнозите показват, че
броят на заетите може да
нарасне между 8 000 и 10
000 човека в близките години.

ИНЖ ИВАН ТОТЕВ,
КМЕТ НА ПЛОВДИВ:
„Община Пловдив работи
активно за привличане
на компании от ИТ и Аутсорсинг сектора и сме горди, че усилията ни дават
резултат. Данните сочат,
че секторът е един от найбързо развиващите се в
града и темпът на растеж
продължава ...

ДА ПРОДАВАШ НА КИТАЙЦИ
ОРИЗ И ЕЛЕКТРОНИКА
Един от най-големите данъкоплатци в Пловдив е
фирма с пет бюра в един
офис в покрайнините на
града. Но не това е найабсурдното. Базираната в
интернет дейност на компанията е много по-атрактивна. Владеещите по няколко езика компютърни
и маркетингови специалисти се занимават с онлайн

търговия. Едно от нещата,
които съгражданите ни
успяват да направят е да
продават в Азия мобилни
телефони. Те са толкова
дейни, че стотици хиляди
смарт телефони, произведени в Китай, които се
застояват в складове в Европа, биват продадени на
търговци в Китай, Индия,
Индонезия и т.н.

Пловдив може
да се
превърне в топ локация
в България и Източна
Европа за инвестиции в
ИТ и аутсорсинг бранша.“ сподели инж. Иван
Тотев, кмет на Община
Пловдив.
Тенденцията показва, че
до няколко години градът
ще има нужда от над 100
000 кв.м офис пространства

гари, които търсят работа във Великобритания
в тази сфера. И няма как
да разберете, че това се
случва по този начин, ако
не ви кажат. Сладко нали!
Защото тези момичета си
пият кафето в Пловдивския университет или по
Главната – като всички
останали.

БЪЛГАРСКИЯТ ПОТЕНЦИАЛ
Румен Петков е фактор
в Холивуд. Той има награда „Златна палма” от
Кан, негов филм е сред
10 най-добри за всички
времена. „Том и Джери“,
„Уди Кълвача“, „Джони

Браво“, „Декстър Лаборатори“... Много от сериите
на тези световноизвестни
филмчета са правени от
него. Аниматорът Румен
Петков, от 15 години работи в Холивуд.

ЛОНДОН РАЗВИВА
АУТСОРСИНГ ЗА ХОЛИВУД
В него се намират повечето компании за компютърна анимация и специални

ефекти. Там работи един
българин, любимец на
Спилбърг - Емил Симеонов.

АНИМАТОРЪТ ЕМИЛ СИМЕОНОВ,
има „Оскар” за филма
„Златния компас”. Наградата от 2008-ма е за него
и екипът му от 10 души за
визуалните ефекти в лентата със звездата Никол
Кидман. В този екип са
още двама сънародници
- Атанас Атанасов и Димитър Бакалов. Симеонов
е главен художник и отговорник за анимацията в
наградената продукция.

Анимацията е създадена
в няколко студия. Симеонов е работел в Лондон
в „Сайнсайт“ - в Сохо, в
центъра на града. Там създава специални ефекти и
Димитър Бакалов.
Днес Емил е сред водещите майстори на Холивуд.
Култовите
продукции
„Трансформърс“ и „Забвение“ с Том Круз също носят подписа на българина.

РЕЧНИК

Износ на производство, наричан по-често аутсорсинг
(от английското outsourcing,
което е съкращение от Outside
Resource Using). Процес при
който функции на дадена
компания се предоставят за
изпълнение от външна компания. Организацията, към
която се изнася дейността се
нарича дестинация на произ-

водствения износ (outsource
destination).Сходна е и работата на ишлеме, при която външна фабрика произвежда с материали на компанията-възложител определена продукция.
Тя може да се разглежда като
производствен износ, който
добива огромна популярност в
резултат на глобализационните процеси.

Георги Титюков, кмет на район Централен и лидер на ПК „Кауза Пловдив”:

ИЗТРИЙТЕ ИГРИТЕ ОТ КОМПЮТЪРА
И УЧЕТЕ СТАРАТЕЛНО ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
Може да останете тук и да работите и печелите по Холивудски.

МОДЕРНИЯТ КОЛ ЦЕНТЪР
Лондонска фирма за наемане на домашни камериерки е изнесла българския си департамент
в апартамент в Пловдив.
Няколко българки с „матерно” владеене на езика
на смени отговарят на повикванията на английски
семейства, които търсят
помощници. Или на бъл-

висок клас. В допълнение,
наличието на над половин
милион души в региона,
високо развитата образователна система с повече
от 40 000 студенти, мултикултурната и многоезична
среда превръщат града в
атрактивна инвестиционна
дестинация за ИТ и Аутсорсинг компаниите от Северна Америка и Европа.

Георги Титюков, кмет
на район „Централен“
в община Пловдив
Искам да се обърна към
младите хора в Пловдив
и към техните родители,
които си задават въпроси
за бъдещето и за професионалната реализация.
Преди да погледнете към
еднопосочните
билети
за чужбина, се запитайте
дали сте направили важните неща тук и дали сте
подготвени за голямото
състезание на живота.

Какъв е смисълът да
отидете да миете чинии
в някакви отвъдокеански
ресторанти и младостта
ви да мине в неистови
усилия за оцеляване и
приспособяване?
Не искате ли да получавате
много големи за българския
стандарт
възнаграждения, без да се
разделяте с приятелите си и
любимия град?
Светът става едно голямо
село, в което не е важно
къде си, а какво можеш.
Учете
чужди
езици!
Пловдив е феноменално
място да правите това. Има
училища, преподаватели
и традиции. Пловдив е
световен град.
Изучавайте
компютърни
технологии, придобивайте
компютърни умения. Не
използвайте лаптопа и
смарттелефона си само
за писане на съобщения

ОФИЦИАЛНАТА ИНФОРМАЦИЯ

за пловдивчани, заети в
аутсорсинга, винаги ще е
условна. Поради интимния
характер на много от договорките. Преди години един
баща на деветокласник (и
приятел на автора на това
четиво) се беше побъркал
от притеснение, намирайки няколко хиляди долара в
ученическото бюро на сина
си. Проведеното от него семейно следствие не доведе
до наркотици или други от-

речени от обществото занимания. Бащата с изумление
разбра, че любовта на детето му към компютъра, го е
довела до договор с американски поръчител. Малкият правеше 3D проекти на
джанти за автомобили. И
на практика беше направил
доста пари вече от модерен
аутсорсинг. Днес младежът
се занимава с подобни неща,
но премести работното си
място в Берлин.

и постове в социалната
мрежа. Това са новите
работни места за милиони
хора. Може да станете част
от глобалното съсловие на
работещите в мрежата.
Можете да работите в хола
си или до прозорец в Стария
град. Може да работите
на брега на Марица, от
високотехнологичен офис
в центъра или да гледате
Пловдив от вила в полите
на Родопите. Това ще
зависи от вас. Както и товада работите за Уолт Дисни,
Холивуд, фирма в Германия
или Скандинавия.
Днес, когато подготвяме
Пловдив да бъде лидер в ИТ
технологиите и в аутсорсинг
индустрията, и планираме
сградните и технологични
потребности за това, вие,
младите хора, сте нужни.
Ние планираме, ние искаме
до десетина години поне 20
000 души в града да са заети

НЕВИДИМАТА АРМИЯ
В града, неизвестен
брой екипи от програмисти правят софтуерни продукти по поръчки за чужбина.
Други се занимават с
правене на анимации за
киното.
Защото нивото на технологиите позволява
части на един анима-

РОСЕН ВЪРБАНОВ – НЕДОСТИЖИМ
С ДВЕ НАГРАДИ „ЕМИ”
Росен Върбанов, аниматор
в световноизвестната кинокомпания „Дисни“, е носител на две награди „ЕМИ“ най-престижния приз за тв
творчество в САЩ. Първата е за работата му по „Мики и чайката“ от поредица-

та за рисувания герой Мики
Маус, а втората – за приноса му в сериала „Бренди и
мистър Уискас”.
Според някои източници
в сферата на анимацията в
Холивуд работят около 40
българи.

с такива модерни дейности.
Това е колкото населението
на един малък европейски
град. Вие можете да бъдете
част от тази просперираща
прослойка. Вместо да се
вливате в армиите на безработните и на работещите
заради оцеляване. Просто
трупайте умения!
Уважаеми родители,
които сте направили
толкова жертви да отгледате
децата си. Които цял живот
сте живели с мисълта за
апартамент и кола. Знайте,
че светът се променя.
Компютърът и чуждите
езици са пропускът за
новите работни места по
планетата. Подкрепяйте
децата си в тяхното
развитие!
Радостта за вас, за мен, за
всички ни, ще е огромна,
ако те останат тук и са
щастливи!

№

ционен филм да бъдат
правени на 10 места
по планетата. Общото
между тях е, че не дават
интервюта за медиите.
И спазването на информационна хигиена за
дейността им съперничи на изискванията във
Военното ни министерство.
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ЛИЧНОСТИ

„ЕВРОПЕЙСКАТА СЕДМИЦА НА СПОРТА
В БЪЛГАРИЯ” СТАРТИРА ОТ ПЛОВДИВ

от стр.1
С богата програма, весело настроение и танци премина тържеството, на което присъстваше и официалното лице на кампанията Ивет
Лалова.
Възпитаници на спортното училище „Васил
Левски” и спортисти
от местни клубове де-

монстрираха
своите
умения по баскетбол,
бадминтон, бокс, борба, вдигане на тежести, волейбол, гребане, кану-каяк, джудо,
лека атлетика, спортна
гимнастика,
спортна
стрелба, художествена
гимнастика и футбол.
През цялата седмица
спортните обекти и
зали в Пловдив ще бъ-

дат отворени от 17.00
до 20.00 часа за всеки,
който иска да упражнява любимия спорт.
Европейската седмица
на спорта има за цел да
популяризира спорта и
физическата активност
в цяла Европа. В нея
могат да се включат
всички желаещи, независимо от възраст, опит и спортно ниво.

КАУЗА Пловдив

ОТКРИХА OБЩНОСТНИЯ ЦЕНТЪР
ЗА ДЕЦА И НОВА СГРАДА НА ОДЗ
„ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО”

От стр. 1
социални, здравни услуги
и консултации, както и
предучилищна подготовка.
Екипът на центъра включва
педиатри,
стоматолог,
медицински сестри и
медиатори. Проектът е
финансиран от Световната
банка и е на стойност 3
млн. лева.
Обновената сграда на ОДЗ
„Щастливо детство”, с
чисто ново обзавеждане,
ще посрещне 124 деца,
разпределени в 4 градински
и 2 яслени групи. Te ще
могат да играят в красив
и просторен двор с много
зеленина, с декоративни

дървета, храсти и цветя. В
него са разположени площадки за игри на открито
за всяка възрастова група,
снабдени с пързалки,
катерушки и пясъчници.
Много здраве и много

№

весели и забавни игри
пожелаха
кандидатите
за районни кметове на
КП „Кауза Пловдив” на
екипа и децата от детското
заведение.
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КАУЗА Пловдив

СЪБИТИЯ

ГЕОРГИ ТИТЮКОВ СТАРТИРА
КАПАНА ФЕСТ ТОВА ТРЯБВАШЕ ДА СЕ СЛУЧИ! ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЧЕТИРИ ДЕТСКИ

Един фестивал – нов, без да
е наследник на нещо – се
случи успешен. Толкова успешен, че стана два пъти в
първата си година. Явно му
беше времето и мястото.
В последната вечер, докато
Теодоси Спасов „пороб-

№

ваше” душите в препълнената уличка със своя
„Теодосий Спасов Фолк
Квинтет”, старото куче Васко Кръпката с вярната си
глутница „Подуене Блус
Бенд”, направи до Халите
един малък „Уудсток” от
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опрени едно в друго тела –
еднакво надъхани да пеят и
да аплодират.
И в трите дни по малките възрожденски улички
(доскоро отбягвани и недолюбвани заради неприветливия си лабиринт) на три
сцени се подвизаваха Янка
Рупкина, Белослава, Нещо
Цветно, Мерудия, Деси
Андонова, Ревю и още толкова изпълнители с латински абревиатури и имена.
И в трите дни улиците бяха
пълни с възклицания „Ето,
това му трябваше на Пловдив”.. „Градът дръпна нагоре!”, „Няма друго такова
събитие!” , „Това е мястото..” Това е купонът”, „Търся си капанче в Капана”.
Ето и един друг индикатор.
Преди да потегли есенния фест, един галерист се
притесняваше, че толкова
музика и толкова бира ще
доведе до тоталното опикаване на Капана. Нищо подобно не се случи. Хиляди
възторжени пловдивчани
дойдоха, за да се радват на
уникалната инициатива, на
разкошното място и на любими изпълнители. Дойдоха да напоят душите си. А
душата не е бирен мехур.

ПЛОЩАДКИ В РАЙОН „ЦЕНТРАЛЕН”

„4 броя детски площадки
ще бъдат изградени на територията на „Централен” на
обща стойност 199 990,84
лева”, съобщи кметът на
района Георги Титюков
на организираната първа
копка в междублоковото
пространство
на
ул.
„Загоре”
15. На това
място
е
предвидено
да
бъдат
монтирани:
комбинирано съоръжение,
люлка-махало с два броя
седалки, люлка „везна”,
едноместна клатушка, 10
кв. м. пясъчник, 5 броя
пейки с облегалки, 2 броя
кошчета за отпадъци, както
и 98 кв.м. ударопоглъщаща
настилка.
„Детските площадки са
сред приоритетите на администрацията на район „Централен”. Миналата година
направихме 6 броя, тази
година - 4. Съоръженията,
които поставяме, са сред
най-качествените и добри
на пазара. От същата фирма са детските площадки в
Цар Симеоновата градина,
Гребната база, градинката
до аптека „Марица”. Те са
безопасни за децата, отговарят на всички необходими

изисквания и са устойчиви
срещу вандализъм”, обясни
Георги Титюков.
Останалите зони, където
ще бъдат разположени
местата за забавление за
най-малките, са на следните
адреси: ул. „Ген. Данаил
Николаев” 107, 109, 111;
- бул. „Христо Ботев” 150152; междублоковото пространство между ул. „Богомил”, ул. „Леонардо да
Винчи”, ул. „Цар Асен”, ул.

„Хайдушка”.
„Надявам се Община Пловдив да продължава да отделя целеви средства - 500-600
хиляди лева от бюджета, за
изграждане на нови детски
площадки, както досега е
правила всяка година”, допълни още Георги Титюков.
В срок от 40 дни
съоръженията ще бъдат
пуснати в експлоатация
за радост на най-малките
пловдивчани.

Кауза Пловдив
Издание на хората, които обичат
своя град, своите улици, своето минало, своето настояще и които искат
да имат добро бъдеще в най-стария
жив град в Европа.
Излиза всеки месец.
Вестникът си поставя за цел да утвърждава демократичните ценности

на обществото и да мотивира любовта на българите към отечеството и
родното място.
Отговорен секретар: Кольо Стефанов
Екип сътрудници: Д. Янкова,
Техн. секретар: Теменужка Добрева
Предпечатна подготовка Алитеа
Вижън: 0878 652841
Рекламен отдел 0878 342000
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ПЛОВДИВСКОТО ЯВЛЕНИЕ
ТОМА СПРОСТРАНОВ

Тома Спространов
Той е уникален.
Радио и телевизионен
водещ. Диджей. Учител, вдъхновител и ментор на плеада диджеи и
музикални водещи.
Събеседник. Приятел.
Съгражданин – плов-

дивчанин.
Духовен посланик на
Пловдив в Лондон.
В каквато и форма да
го познавате, от каквато
и дистанция да сте го
виждали, каквото и да
сте чули от него, какво-

то и да сте си казали с
него: Впечатлението е
едно – ИЗУМИТЕЛНА
ЕРУДИЦИЯ И НЕВЕРОЯТНА БЛАГОСТ.
Агрономът
интервюирал почти всички големи попзвезди на ХХ
век. Човекът, който в
една и съща седмица
може сте слушали по
Би Би Си от Лондон
и да сте прередили на
опашката в кварталния
супермаркет. От който
като дете сте чули за
първи път някое парче и който ви преподава днес в Музикалната
академия в Пловдив.
Томата, както го наричат и приятели, и познати, който с еднакво
удоволствие и еднакво
внимание ще се спре да
говори с Дейвид Ковърдейл и с вас. Пловчанинът, който не е планетарно известен като
Стоичков, но който е
истинската емблема на
пловдивската
човечност, дух и характер.
Човекът, който всички
обичаме.

Николай Илчевски

Кой е Тома Спространов?
Приемаме го за част от
даденостите в този град.
А той е феноменален.
Свикнали сме да го срещаме често по улиците.
И да го слушаме в ефира.
Подведени от благия му
нрав и отзивчивост, забравяме, че той е живият
символ на Пловдив.

Затова, за мен е чест да
ви представя моя приятел, моя и ваш съгражданин - Тома Спространов.
Един изумителен човек.
Николай Илчевски

Интервю
с Тома Спространов
четете на стр. 15.

ТВОРЧЕСКА БИОГРАФИЯ

Роден на 14 авгус 1941 г в
Пловдив. С богато родословие достойно за роман на
Толстой. Завършил Аграрен
университет (тогава селскостопански институт), специалност мелиорации. Десетина години работи по специалността в с. Баня, Карловско.
Дълги години е музикален редактор и водещ на предавания
по Радио Пловдив и Програма
Хоризонт на БНР. И на много
телевизионни
предавания.
Може да ви се струва днес
невероятно, но той е един от
популяризаторите в България
на изпълнители като Лили
Иванова, Васил Найденов,
Богдана Карадочева, Росица
Кирилова, „Щурците“, ФСБ,
„Сигнал“ и други. И ако днес

тези имена са енциклопедични, то Тома Спространов е
съставял самата „енциклопедия”. Правил е стотици интервюта с планетарни звезди като
Джеймс Браун, Тина Търнър,
Боно, Ричи Блекмор.
В света има само един радиоводещ, който е с по-дълга
творческа биография в ефира
от Томата. „И той продължава
и до днес да води!” - казва с
възхищение и без капка завист
самата родна легенда.
От 1 ануари 1967 г до сега
Томи води своето „Любопитно петолиние” всяка неделя
по Радио Пловдив, което със
своите 48 г. го нарежда на второ място в света по ефирно
дълголетие.
Предаването му „Пулсиращи

ноти“ звучи в ефира на „Хоризонт“ без прекъсване от 4
януари 1979 г досега.
През 90-те години Томи
Спространов участва често
в предавания на българската
редакция на Би Би Си. Той работи в популярното Поп шоу
на българската редакция и
незабравимото неделно шоу
„Мега час“, отразяваващо
концертния живот в Лондон.
Култово негово предаване е
„Джаз Спространство” на радио ТНН (сега Радио 1).
Днес Томи продължава да води предавания в много радио
и телевизионни канали в България, чието изброяване би
запълнило мястото за самото
интервю.

ГРАДЪТ НИ СЛОЖИ ОСНОВИТЕ
НА НЕЗАВИСИМОСТТА
За да се върнем на картата на света!

На 6 септември 1885 Съединението събира в една
територия васалното на
султана Княжество България и автономната област
в османската империя –
наречена „Източна Румелия”. Но политическата и
административна карта на
Европа, както я е фиксирал
Берлинският договор, не
се променя. Новата обединена България, продължава да е васална територия.
Съединението, обаче дава
вяра на народа и предупреждава световните сили,
че българите искат своя
държава.
НЕЗАВИСИМОСТТА
На 22 септември 1908 г.
във Велико Търново, с манифест, княз Фердинанд
обявява независимостта на
България. Една от най-старите държави в Европа, отново се появява на световната карта след петвековно
османско владичество.
Така на практика се отхвърлят последните васални връзки с Османската империя. а след това и
Великите сили признават
официално
българската
независимост.

Княжеството започва да се
нарича царство България, а
българският владетел вече
се титулувал - цар.

Едно от знамената на Съединението.
МЕЖДУ СЪЕДИНЕНИЕТО И МАНИФЕСТА ЗА
НЕЗАВИСИМОСТТА
След Съединението ни,
Европа е врящ казан, който
ще се успокои чак след Първата световна война. България, макар и непризната
е пред своя звезден час
През лятото на 1908 младотурската
революция
в Османската империя
завършва с успех за реформистите. Султанът е ограничен, Турция тръгва по
друг път
Възползваща се от това,

Австро-Унгария, една от
Великите сили, наложили
Берлинският договор, се
готви да го наруши, като
анексира две от провинциите на империята - Босна и
Херцеговина.
В България започват приготовления.
Българският княз Фердинанд отива на консултации
във Виена с император
Франц-Йосиф.
На 20 септември АвстроУнгария обявява анексията
на Босна и Херцеговина.
Два дни по-късно, на 22

септември, в черквата “Св.
40 мъченици” във Велико
Търново княз Фердинанд
прочита манифеста за
обявяването на независимостта на България и се
отслужва молебен за благоденствието й. След това
министър-председателят
Александър Малинов прочита отново манифеста на
историческия хълм Царевец, пред събралото се
хилядно множество. Мястото е символично – да се
продължи Второто българско царство

БАЛКАНСКАТА ШАХМАТНА ДЪСКА
След Манифеста, Цариград
не е доволен. Империята
готви война.
Но Великобритания поставя условието си за Балканите - да започнат преговори
между българското правителство и Високата порта.
Българската делегация е водена от Андрей Ляпчев. По
време на тях, Турция иска
България да плаща голям
данък. В качеството си на
министър-председател Ал.
Малинов заявява, че неза-

№

висимост не се откупува,
дори се стига до частична
мобилизация на българската
армия.
Русия не желае военен конфликт на Балканите и се
заема да посредничи в преговорите. Тя се съгласява
да опрости част от дълга на
Османската империя, останал още от Руско-турската
война от 1877-78 г., в замяна
на което Турция се отказва
да иска обезщетение от България и признава независимостта й.
Oфициално това става на 6
април 1909 г., след което в
продължение на 10 дни европейските сили признават
България за царство и за независима държава.
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ЗА ХОРАТА

КАУЗА Пловдив

ЕДИН ЧОВЕК, ЕДИН ГРАД
Той работи повече от колкото „трябва”. Той приема и изслушва всеки ден
граждани.
А когато свърши работното време и допълнителните ангажименти, продължава да прави същото
– с всеки, който го спре на
улицата.
Повечето
политически
стратези и имиджмейкъри ще ви кажат, че когато
лансирате в общественото
пространство една личност, е добре да я показвате в един образ само.
За да „улегне” в съзнанието на избирателите, да се
запомни, да изгради асоциации.
Но ние, от „Кауза Пловдив” не искаме да спазваме догмата на политическата реклама. Искаме да
ви покажем един човек,
отдаден на хората и работата си. Искаме да ви
покажем Георги Титюков
– кмет на район „Централен” и лидер на ПК „Кауза
Пловдив” в неговото ежедневно проявление.
Човекът , който приема
граждани всеки ден. Чо-

ГЕОРГИ Т
кандидат з
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ЗА ГРАДА

КАУЗА Пловдив

ЕДНО ОБЩО БЪДЕЩЕ

ТИТЮКОВ,
за кмет на Район „Централен“

векът, приеман с еднаква
радост от спортни легенди, обикновени хора, от
личности с авторитет и
от хора, известни само на
улицата си.
Правим тази страница, заради истинската история
на един истински общинар.
Правим я, загърбвайки рекламните догми, за да покажем как трябва да се работи за хората. Да дадем
тон и за другите, които
искат да бъдат на изборни
длъжности.
Защото вярваме, че за хората се работи със сърце,
а не с христоматия по позьорство.
Да правиш политическа
реклама е лесно. Трудно
е да бъдеш истински общественик и политик.
Представяме ви ГЕОРГИ
ТИТЮКОВ - човекът създал школа по обществена
етика и по нов морал в
общинската работа. Възпитал десетки млади специалисти в администрацията на Пловдив.
Нашият съгражданин Георги Титюков.

№
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ГРАДЪТ И НИЕ

КАУЗА Пловдив

ОБЕЩАХМЕ И
ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ

В район”Централен” за една година цялостно преасфалтирахме 18 улици, сред
които основни пътни артерии - ул. „Петко Д.Петков”,
бул.”Шести септември”,
бул.”Цар Борис Трети Обединител”, бул.”Христо Ботев”, ул.”Гладстон”.
Изградихме колелото на

Източната порта в подножието на Стария град. Направихме паркинг за автобуси и автомобили, превоз-

ващи туристически групи;
Облагородихме пространството между търговски
център „Гранд” и бившият
магазин „Евмолпия”;
Изградихме 10 нови дет-

ски площадки на територията на район „Централен” за една година;
Направихме площадка за
разхождане на домашни
любимци;
Направихме фитнес на открито;
Поставихме над 100 пейки
в междублокови простран-

ства и залесихме както жилищни райони, така и места до основни булеварди;
Направихме основен ре-

монт на детска ясла номер
18, като е поставено изцяло ново кухненско оборудване.
Санирахме повечето сгради на детски заведения в

район „Централен”. Започва санирането на сградите
на ЦДГ ”Чучулига”, „Зора”, „Мирослава” и ОДЗ
”Буратино”
Направихме основен ремонт на 40 здравни кабинета в детски градини, ясли и
училища на територията
на район „Централен”. За-

СОЦИАЛНО-ЗНАЧИМИ ПРОЕКТИ

Започнахме ремонт на
детската железница в
Пловдив - ще бъде оси-

нес-плановете си, като за
1-во място наградата е 7
000лв, за второ - 4 000 лв,

Създадохме „Фонд за
реклама на община
Пловдив“ - 850 000 лв е

гурена рампа за достъп
на лица в неравностойно

а за двама класирали се
на трето място наградата

общинското финансиране
във фонда, а 500 000 лв
от него са европейско финансиране.

купено е ново обзавеждане
и чрез обществена поръчка
ще им бъдат предоставени
41 преносими компютри.

Направихме основен ремонт на покрива на пенсионерския клуб в район
„Централен”, намиращ се
на бул. ”Васил Априлов”
№100.

положение
За 4 години удвоихме
броя на социалните услуги, които община Пловдив предоставя на различни групи в риск.
Множество
проведени
състезания на европейско и световно ниво.
Ежегодно провеждаме
конкурс”Млад
предприемач”. Конкурсът дава възможност на млади
хора да реализират биз-

е по 2 000 лв.

№

ИЗГРАЖДАМЕ 48 КМ
ВЕЛОАЛЕИ В ГРАД
ПЛОВДИВ
по по проект „Модернизация и развитие на
устойчив градски транспорт в град Пловдив“,
финансиран по Оперативна програма „Регионално
развитие“. Проектът е на
стойност 14 милиона лева, изцяло европейско
финансиране.
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КАУЗА Пловдив

ГРАДЪТ И НИЕ

НАПРАВИХМЕ
СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, ФИНАНСИРАНИ
ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Социални трапезарии
2030
социално-слаби
граждани от шестте района на Пловдив получиха безплатна топла храна
през зимните месеци от
15.12. до 31.03. в 11 трапезарии. Стойността на
реализирания проект е
270 000 лв.
Столове за диетично
хранене . В тях 1 700 пенсионери и хора с нисък
социален статус със заболявания доказани от ЛКК

„Подкрепа за достоен
живот”
От началото на проекта
през 2011 година до момента услугата са ползвали 313 потребители. Kъм
30.09.2014г. изплатените
заплати на личните асистенти са в размер на 3 131
601лв.
Направихме 5 центъра
за настаняване от семеен тип плюс едно защи-

стойност 593 347лв
Изградихме
Младежки център (един от 4-те
в България) на стойност
2 243 320 лв. Проектът
е за сграда, изградена на
зелена поляна, с 3 футболни игрища с над 500
места. Изградени са 2 баскетболни игрища, 1 волейболно и 1 игрище за
тенис на корт. Проектът
включва 4 маси за игра на

ност 1 200 000лв. Бяха открити 116 работни места
за безработни, регистрирани в Бюрото по труда
за социални асистенти,
санитари,
сътрудници
по социални дейности и
технически сътрудници.
244 граждани – възрастни хора и деца с трайни
увреждания и самотно
живеещи възрастни хора
получиха помощ при ор-

тенис на маса на открито
и 2 площадки за фитнес
на открито, пътека за бягане и трибуни. Всяко от
игрищата е със собствено

ганизирането на бита си и
поддържката на хигиена
в дома си.
Проект „И аз имам семейство” на стойност

осветление. Изградена е и
детска площадка за наймалките посетители на
младежкия център.
Проект „Помощ в дома”само в Пловдив в шестте
района на града на стой-

167 560 лв. В рамките
на проекта обучихме 29
приемни семейства , от
които 14 утвърдени, настанихме 11 деца в 10 семейства.
Общата стойност на про-

ятия. Стойност на проекта- 283 000 лв.
Домашен социален патронаж
Чрез пълен и икономичен
пакет на обслужване, възрастни хора и инвалиди
ползват услугите му. Капацитетът му е 400 души,
а от 1.07.2014г. към него
работи и общинска услуга „Помощ в дома”, чрез
която по график почасово
в момента се обгрижват
80 лица с увреждания.

НАГРАДИ И БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ
През 2014 година община Пловдив е удостоена
с приз за активна социална политика и принос за
социално и европейско
развитие на България от
Националния алианс за
социална
отговорност.
Призът е връчен лично
от изпълнителният ди-

ректор на АСП - Ивайло
Иванов.
За трета поредна година
община Пловдив провежда Седмица на благотворителността. Със събраните средства ще се обнови детската площадка до
гара” Пионер” на детската
железница и ще се изгра-

ди нова за деца с двигателни проблеми в района на
Младежкия хълм.
В областта на спорта община Пловдив е удостоена с приза Европейски
град на спорта за 2014
година. Отличието е връчено лично на Георги Титюков в Брюксел.

ПРИОРИТЕТИ НА
„КАУЗА ПЛОВДИВ“
ЗА 2015 - 2019 г.
•

тено жилище ”Да приемем всяко едно дете”.
Компонент 1 е на стойност 3 751 180 лв.
Проект „Да приемем
всяко едно дете” Компонент 2 на стойност 635
836 лв;
Построихме
Общностен
център
на
улица”Вратцата”на стойност 2 278 595лв, Центърът включва детска ясла,
детска градина, млечна
кухня, консултативен кабинет.
Направихме Дом за медико-социални грижи за
деца от 0-3 г. Компонент
1, съвместно с Министерство на регионалното
развитие и благоустройство и Министерство за
здравеопазването. Стойността на проекта е 1 200
000лв.
Дом за медико-социални грижи за деца от
0-3 г. по Компонент 2 на

целогодишно получават
топла диетична храна.
Стойността на проекта е
560 000 лв.
Транспортно обслужване на трудно подвижни
лица
Предоставихме безплатни транспортни услуги
на трудно подвижни лица с 5 микробуса, както
до лечебни заведения и
обществени сгради, така
и при посещение на различни културни меропри-

ЩЕ РАБОТИМ ЗА:

Разкриване на
10 500 нови работни места в ключови сфери;
• Повдигане на
железопътната линия по бул. „Копривщица“;
• Изграждане на
бул. „Северен“ (от
моста на Адата до
Брезовско и Карловско шосе);
• Разширение и
реконструкция
на основни пътни артерии - бул.
„Руски“,
„Коматевско шосе“, бул.
“6-ти септември“;
бул. “Васил Априлов“;
• Подмяна на паважа с асфалт на
„Гладстон“ и „Ка-

питан Райчо“ ;
• Екопарк „Марица“ - 650 дка залесяване, 105 дка
дублиращ гребен
канал, 37 дка изкуствено езеро с 16
острова за гнездене на редки и защитени птици, 20
атракции (водни
ски, водни колела
и др.);
• Реконструкция

№

на Стадион Пловдив – 35 000 седалки, лекоатлетическа писта;
• Създаване на
нови спортни зони
– до „Колодрума“
и до зала „Дунав“ за широко обществено ползване;
• Изграждане на
50м. закрит плувен
басейн ( до басейн
Младост)
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ЛИСТА НА КАНДИДАТИТЕ ЗА

2.КОНСТАНТИН
ГЕОРГИЕВ
икономист

5.

ПЕТЪР
АНГЕЛИЕВ
математик

1. ГЕОРГИ
ТИТЮКОВ

3.

ЕДУАРД
САРАФЯН
асистент в АМТИИ

4. НИКОЛАЯ
ВЕЛЧЕВА
научен работник

6.

7.

НИКОЛАЙ
БУХАЛОВ
олимпийски
шампион

ГЕОРГИ
ИВАНОВ
(Жорж Трак)
художник

икономист

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

№

6

8.

НЕДРЕТ
ЮСЕИНОВА
юрист

9. СЛАВКА
КИЛИДЖИЙСКА
технолог

10. ИВАНКА
11. ВАСИЛ
БАЦЕЛОВ
МИТЕВА-АНГЕЛОВА
съдов хирург
адвокат

13. ВЕЛИЧКА
ХРИСТЕВА
президент на
БФ „Фехтовка“

14. МАРГАРИТА
ДЖАРОВА
художник

в бюлетината

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО
НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!

12.

АСЕН
ЗЛАТЕВ
олимпийски
шампион

15.

ВАНЯ
ДАКОВА
психолог
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

16.

ВЕСЕЛИНА
БОТЕВА
директор „Социална политика“

17.
РЕНИ
СТЕФАНОВА
адвокат

18. НИКОЛАЙ
ЙОРДОВ
финансист

19. ВЕСЕЛИНА
ИВАНОВА
педагог

22. НИКОЛАЙ
ИЛЧЕВСКИ
журналист

23.

ЕРДАЛ
АРИФОВ
икономист

24.

25. АНАСТАСИЯ 26. СВИЛЕНА
ЧОЧЕВАРУСЕВА
ЛАЗАРОВА
управител
музикален педагог

28.

БЕДРИ
АЛИЕВ
охранител

29.

ГЕОРГИ
АНГЪЧЕВ
мениджър

30.

31. ПАВЛИНА
НАКШО
дентален лекар

34.

ШЕНКО
ПЪЗДЪРОВ
търговец

35.

СИЛВИЯ
МАЗЕВА
психолог

АЛБЕНА
ЦВЕТКОВА
инж. технолог

ПЕТЯ
ТУХЛЕВА
директор ДСХ
психолог

37. СЛАВКА
36. САМУИЛ
ФРАНГОВА
ЦВЕТКОВ
технолог
спортен мениджър
и финансист

21. ИЛИАН
20. ПЕРХАН
ПЕТКОВ
КАРАМУКОВА
икономист
социален работник

32. АННА
БОЯДЖИЕВА
реклама маркетинг

27. ПЕТЯ
НЕДЕЛЧЕВА
психолог

33. ЕЛЕНА
ШОПОВА
педагог

39. ИВАНКА
ХРИСТО
СТАВРЕВА
ХРИСТОВ
икономистспортен мениджър
финансист

38.
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40.

СОФИЯ
АНГЕЛОВА
психолог

41.

МАЯ
ТОДОРОВАКОВАЧЕВА
музикант

42. СВИЛЕНА
РУСИНОВА
педагог

43. ХРИСТИНА
МИХАЙЛОВА
преподавател

44. РАЛИЦА
ДАШЕВА
журналист

45.

СОФИЯ
ТОТОЗОВА
младежки
работник

46.

ШЕНКО
ПАЗДЪРОВ
бизнесмен

47.

ИЛИЯ
АТАНАСОВ
стругар

48. ТЕОДОРА
ПАЧЕВАМАЛАШЕВСКА
икономист

49. ЕКАТЕРИНА
ЙОРДАНОВА
мениджър

50. КАЛОЯН
ГЕОРГИЕВ
икономист

51. ЦВЕТЕЛИН
ЦОНЕВСКИ
архитект
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С ПРОСТРАНСТВО ЗА ДУХА

ПЛАНЕТАРНИЯТ ПЛОВДИВЧАНИН
Роден съм на пъпа на града... Като дете пренасях въглища, полирах коронки, бях куриер...
Израстнах на една улица с Мильо. Заради един швед не мога да кандидатсвам за Гинес.

Едно интервю на
Николай Илчевски
Ти си радиолегенда. Какво
е за теб радиото?
То е причина да съм щастлив. Да живея интересно
цял живот, да съм отдаден
докрай на нещо. Аз съм запалил много хора и въпреки,
че вече съм пенсионер осма
година, Слава Богу, както
шефoвете на Радио Пловдив,
и на Хоризонт казват – Тома,
ти си гласът на радиото, така
че много хора те очакват, нека да не ги лишаваме от твоя
глас. Докато имаш сили, работи за нас!
Така че радиото се превърна
в смисъл на живот, то е било
така цял живот. В момента
аз имам предавания „Пулсиращи ноти“ по Хоризонт,
което е вече на 36 години,
„Любопитно петолиние“ по
Радио Пловдив, което е на
46 години, и ако доживея
още четири – ще направим
половин век.
Някои ми казаха „Кандидатствай за Гинес!” Не мога. Един швед е започнал на
16 години, и е на 96 и още е
жив, и още има радиопредаване. Значи толкоз години е
достигнал той – 80 години е
радиоводещ. Аз още не съм
на 80, така че не искам да
взимам световен Гинес. Но
за България мога да кажа,
че най-дълго съм водил и то
благодарение на първото радио, което ми откри вратите
си, това е Радио Пловдив.
Какво е за теб музиката?
Музиката е нещо, което е
най-големия дар на природата. Това е съчетание на толкова много различни неща,
които карат човека да се издига все по-високо и по-високо. Това е музиката. Защото ние сме дарени свише. …
Аз ще цитирам продуцента
на Битълс. Той казва: Всичко
от което се нуждаете е уши.
Тоест, отваряйте си ушите,
музиката е създадена, тя е за
вас.
За мен лош стил няма, аз не
си падам по чалга и по рап,
но щом на някой му е нужно,
да си слуша това, защото и
там има музика. От всичко
което е създадено от човека–
музиката е голяма залисия.
Музиката не е жизнена необходимост, може и без музика
да се живее. Но благодарение на музиката хората мечтаят, отиват в друг свят.
Давам ти пример – един възрастен човек, Димитър Загоров, от Варна. Скоро му
изпратих два диска. Този дядо, който на млади години е
работил в Либия, имал
някакви малки плочи.

Пращам му дискове. Искаше
спиричуъл с Махалия Джексън – царицата- пратих му.
Искаше Над Кинг Кол да пее
на испански, пратих му. Това
са велики албуми.
Този човек, толкова много
се радва, с всички тези болежки, че за миг забравя, че
жена му лежи болна на леглото до него, на осмия етаж
на някакъв блок.
Представи си какво чудо е хора, които са толкова наранени , да им дадеш живец. И
аз толкова много се радвам,
че благодарение на музиката
съм се снабдил със страшно много положителни натрупвания. Аз не мога да
бъда лош, заради музиката,
Не мога да мразя, не мога
да завиждам . Музиката ме е
научила само на добро.
Какво друго правиш?
Преподавам 3 дни в консерваторията на нови студенти,
35 души от цялата страна.
История на музиката, подготвям бъдещи наследници.
Горд съм да кажа, че вече
са назначени в радиото 7 от
тях.
Ти си Тома Спространов
Да, аз съм Тома Спространов. И съм Тома Георгиев
Спространов.
Баща ми е Георги, синът ми
е Георги, племенникът ми е
Георги, ожени се за Гергана,
приятелката ми е Гергана.
Много георгиевци около
мен. А някой път именният
ден съвпада с Томина неделя, тя е една седмица след
Великден. Знаеш за Тома дето не вярвал и искал да бръкне в раната на Христос. Така
че аз съм Тома Георгиев
Спространов.
А Спространов е от едно село Спростране, едно много разпростряно
дълго село, което се намира на 12 км от Охрид,
от където е родът на
моя дядо Тома. Отишли сме в историята
на рода доста години
назад. Нарекли са ги
на това село. Те са били
Момировци, но после
избягали от селото заради тормоза на турците.
Вдигнали се със стадото
и …в Охрид. В центъра
на Охрид е къщата на тези
спространовци. Над църквата Света Богородица.
Та това много дълго село,
отидох да го видя. То е дълго
и за това е спространо, има
малко жители - сега има 24
души старци. Та за туй
съм Спространов който се мъч и

да ми каже името, накрая го
запомня.
След 70 години продължаваш да разказваш с удоволствие за детството си.
То беше много щастливо.
Живеехме на ул.„Теодоси

от пъпа на Пловдив, от разкопките срещу Тримонциум,
не виждам къде по-централно...
Знаменито начало !
Цял живот гордо съм изтъквал, че съм пловдивчанин.

ца „Теодосий Търновски” е
велика – тя се състои от няколко къщи, но на номер 10
живееше Милю, всеки ден
минаваше покрай нас и пееше: „Ти моме, ти моме , ти
луда ли си …” - „О, госпожа

Търновски“ 2,
Но аз съм роден на площада
на Пловдив - срещу ДНА
(Военния клуб). „Кудоглу
болницата” , която вече я няма, е била там, срещу Тримонциум. Имало е родилен
дом . Където сега са разкопките на Форума.
И рано сутринта в тая болница съм се родил в 5 часа.
На 14 август 41 година. На пъпа
на Пловдив.
Т о

Други хора, които работят
за националното радио малко крият от кой град идват.
Защото повечето от жените
са се женили за по-заможни
софиянци, или по партийна
линия.
Все едно – аз съм си пловдивчанин и всички ми викат
пловдивчанина Тома.
Живял съм на улица „Теодосий Търновски“,. Където
сега е Младежкият
дом, събориха 12
къщи. Срещу
езерото.
Имаше
и кино
п о
едно

Спространова, добър ден!“
И мама му даваше сандвич
или нещо друго.
Да, Мильо живееше на нашата улица. Мене като ме
види: „Томо, здравей! Колко
е часът?” А аз му казвам, а
той винаги ме питаше дали
ми е верен часовника. А като
ме види с момиче казваше:
„О, господин Тома Спространов, добър ден!
Един безобиден луд! И много се радвам, че д-р Лазаров,
който ми е личен приятел,
даде пари да направят фигурата на Милю на Главната.
Ти видял ли си по-лъскава,
по-обичана и по-галена фигура от тази на Милю? Защото всеки град си е имал
някакъв смешник.
Какви бяха родителите ти?
Майка ми е родена 1917-та
г., а баща ми 1915 –а. И като
изчислих, майка ми е била
на 23, като ме е родила, баща
ми на 25. Баща ми тръгнал за
Швейцария.
Неговият баща и мой дядо,
Тома Спространов, е решил,
че синът му трябва да следва за зъболекар. Въпреки че
дядо ми е бил известен адвокат.
И баща ми тръгнал да следва в Женева, и вместо да
се върне зъболекар, се върнал зъботехник. Казваше
ми: „Имаше много красиви
швейцарки, момичетата ми
взеха акъла и много гонех
жените...”
Той беше един от най-опитните зъбо-

време.
О ,
ули-

техници, имаше медал и го
търсеха като майстор. И то
частник. Баща ми никога не
е работел в кооперация. Моделираше с часове мостчета,
коронки. Аз от малък му помагах, първо при едни процеси в работилницата (сега
- лаборатория). После му
станах куриер. В Пловдив
имаше седем осем зъболекари, с които той работеше, и
аз тичах с мярката, връщах
се...Никой не ме пита учиш
ли уроци, какво правиш.
Лъсках мостчета, коронки, и
всяка събота ми се даваха 5
лева. Имах собствени пари,
благодарение на това, че помагах на татко.
Мама, която никъде другаде
не беше работила, въртеше
домакинството,
готвеше,
помагаше му. Цялото семейство помагаше на нашата зъботехническа лаборатория.
Нямаше ли забава в това
твое детство?
Всичко имаше.
Родът на баба ми, майката
на майка ми, е от Карловския и Калоферския край. И
там имаше един вуйчо Нено, брат на баба ми, в село
Левски, гара Ботев. Много
странна комбинация – село
Левски, гара Ботев! Което е
на 12 км от Калофер и още
толкоз от Карлово по шосето. Там съм си прекарвал
всяко лято с братовчедите
ми. Тичахме голи и боси по
поляните, Много жизнерадостно детство.
Освен това имах бездетна
леля в София и един вуйчо
- известен историк. Къщата
беше зад Военната академия, на „Омуртаг“ №2.
И всяко лято ме пращаха на
село един месец и в София
един месец. И много хубаво
си прекарвах с тези роднини,
които много ме обичаха.
А чичо ми Стоян пък ме
запали по книгите. Така че
моето детство, с любовта
вкъщи, със заетостта – беше
пълно и прекрасно. Имаше
игри, имаше и работа.
Пристигат въглища, пристигат дърва. Томчо с лопатата в зимника. Аз съм се научил
на труд от малък и никога не
ми е пречело. Ти представяш
ли си, минавам през тепето
и на една възрастна жена й
стоварват въглищата пред
вратата на улицата. И тя ми
казва: Ей момче, ще ми помогнеш ли? Ще ти платя.
И аз с кофите пренасям, и си
взимам парите. Никога не ме
беше страх, че ще се изпотя,
че ще се изцапам. И никога
не ми е било трудно! От малък помагах при всичко, миех чинии, и много се радвам,
че съм бил хванат да работя.

ОЧАКВАЙТЕ
ПРОДЪЛЖЕНИЕТО В
СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ
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КАК СЕ ГЛАСУВА С БЮЛЕТИНИТЕ
На 25.10.2015 г. избираме кмет на община
Пловдив, районни кметове и общински съветници. За първи път
ще имаме възможност
да избираме имена от
листите за съветници
- като отбележим наш
фаворит, независимо
на кое място в списъка
е поставен. Публикуваме част от инструкциите на ЦИК.

ОТ САЙТА НА ЦИК
Избирателят
отбелязва своя вот само
с химикал, пишещ
със син цвят, и само със знак Х или V.
Вотът се отбелязва в
квадратчето с номера
на избрания кандидат. След като първо е отбелязал своя
вот в квадратчето
(за избраната партия

БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА

КОАЛИЦИЯ

„КАУЗА
ПЛОВДИВ“

ПОДКРЕПЯ
КАНДИДАТУРАТА
на инж.
ИВАН ТОТЕВ
ЗА КМЕТ НА
ПЛОВДИВ

или коалиция), избирателят може, ако
желае, да постави в
кръгчето с номера, с
който е регистриран
избрания от него кандидат от съответната
листа, знак „Х” или
„V”, който показва
неговото предпочитание (преференция) за
съответния кандидат.

ВАЖНО ЗА ПРЕФЕРЕНЦИЯТА
Липсата на отбелязване на предпочитание/преференция (в кръгче) не прави
гласа недействителен;
При неотбелязване на предпочитание/
преферeнция, такова се зачита за водача на съответната кандидатска листа,
според чл.437, ал.5 от ИК;
Отбелязване на повече от 1 предпочитание/преференция (в повече от едно
кръгче) не води до недействителност
на гласа. В този случай се зачита
предпочитание/преференция за водача на съответната кандидатска листа;
Отбелязването на преференция, когато е гласувано за независим кандидат,
не опорочава вота на избирателя;
Отбелязване на предпочитание/преференция за заличен кандидат (в
кръгчето, съответстващо на неговия
номер в листата) се зачита за водача
на листата.

ЗА КМЕТ НА
РАЙОН „ЦЕНТРАЛЕН“

6

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ТИТЮКОВ
КОАЛИЦИЯ „КАУЗА ПЛОВДИВ“

ЗА КМЕТ НА
РАЙОН „ТРАКИЯ“

6

ЗА КМЕТ НА
РАЙОН „ЮЖЕН“

6

РЕНИ СТЕФАНОВА СТЕФАНОВА
КОАЛИЦИЯ „КАУЗА ПЛОВДИВ“

6

КОАЛИЦИЯ „КАУЗА ПЛОВДИВ“
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