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Безплатно издание

„ТЕЖКА“ ШАМПИОНСКА ПОДКРЕПА
ЗА ГЕОРГИ ТИТЮКОВ И ЛИСТАТА МУ
Знаменитости и атлети показват вярност към известния общинар и кмет на Район „Централен“

Шампиони „тежка категория“ изразиха своята подкрепа за кандидата за кмет
на район „Централен“ и
водач на листата за общински съветници на коалиция „Кауза Пловдив“
Георги Титюков.
Сред тях бяха най-силният
българин Стоян Тодорчев, притежател на 7 световни рекорда в силовия
многобой и вписан в Книгата на рекордите „Гинес”
като най-силния човек на
планетата, след като заедно с още 8 души успя да
издърпа 195-тонен самолет в Сибир през 2010г.;
сребърният и бронзов
медалист от различни републикански първенства
по културизъм, Аспарух
Тошков; златният медалист от републиканско
състезание по „вдигане
от лег,“ Кристиян Сотиров; бившият професионален състезател по
ММА и вицеевропейски и

пион на бикини фитнес за
2015 година.
„Нашата съвместна работа винаги е давала добри
резултати. Вие може да
разчитате на моята подкрепа. Надявам се, че ще
ви хареса нашата листа, в
която място са намерили
велики имена от българския спорт – Николай
Бухалов и Асен Златев,
прославили страната ни
в целия свят“ - обърна се
към най-силните мъже на

ДО БРОЕНИ ДНИ СЕ ОТКРИВА

републикански шампион
по граплинг, Георги Тодорчев; Стоян Стоянов,
многократен златен и сребърен медалист по стрийт
фитнес в републикански първенства; Милуш
Драганов треньор на К2
Файт клуб по киокушин,
многократен шампион от

балкански,
европейски
и световни първенства;
олимпийският шампион
по вдигане на тежести за
младежи за 2010 г., Георги
Шишков; републиканските шампиони по кикбокс и
муайтай, Борислав Чернев и Георги Алдженаби;
трикратният ММА шам-

пион на Пловдив Александър Илиев; бронзовият медалист от европейско
първенство по сумо и републикански шампион по
борба, Радослав Атанасов; и накрая, но не на последно място една „силна“
дама, Виолета Савова
вицерепубликански шам-

ЛЕК ПРОТИВ НОСТАЛГИЯТА –
ВЪВ ВЕСТНИКАРСКА ХАРТИЯ!
От Балтимор до Лондон, Сидни и Адис Абеба; от Братислава до Сао Паоло „Кауза Пловдив”
се чете и се поръчват следващи броеве. Книжното ни тяло пътува по половината свят.
Хартиеното тяло на вестника, който държите, стигна до
три други континента. Някои
го изпращат с печатни пратки, в колети, в писма до свои
близки в Европа, Америка,
Африка и Австралия. Други
опаковат по няколко броя, за
да ги пратят по общи пътуващи приятели до свои близки
в Европа или Америка.
В началото, когато го търсехте и звъняхте в редакцията
за този или онзи брой, който
сте пропуснали, просто се
радвахме на интереса. После
други от вас започнаха да го
искат на електронен носител. И така „pdf” – файловете
започнаха да „хвърчат“ в нета в различни направления.
Това беше и е голяма награда! Защото замислихме „Кауза Пловдив” като вестник,
с който да покажем не само
себе си, но и Пловдив на

Пловдив и България, Георги Титюков. „Надявам
се да гласувате с номер 6
в бюлетината за общински
съветници и кмет на район „Централен“, допълни
още той.
След това Георги Титюков
нагледно им показа как изглежда спортната зона на
Младежкия център – футболните, волейболните и
баскетболните
игрища,
както и фитнесът на открито.

пловдивчаните; Пловдив на
четящите в България.
Правихме го с любов и уважение към богатствата и
историята на този хилядолетен град. С възхищение към
всички негови „посланици
по света” : като Наско Вълев,
пловдивчанинът, който прави българско кисело мляко в

Ню Йорк; като Христо Велков, който „взе” родния си
град на яхтата, с която обиколи света и грабна приза Кор
Кароли. Като Таня Стронгелова - желязната пловдивска
лейди, която строи атомна
централа в Словакия; като
няколкократния
световен
шампион по карате Валери

Димитров. Заради тях вестникът пропътува до Братислава, Брюксел, Ню Йорк,
Копенхаген, Отава, Чикато
и Сао Паоло. Където можем,
пращаме и ние.
И тъкмо мислехме, че сме
хванали много от следите на
печатното тяло, един неочакван ”разпространител” ни
даде нови факти:
ТОМА СПРОСТРАНОВ:
През цялата година чета
вестника ви. Не знаех кой
го прави. И го пращам където мога по света. Вземам по
десетина - двайсет броя. Без
да зная, че един ден ще ме
изненадате с интервю с мен
самия. Сестра ми беше взела
пет броя отнякъде и ми каза,
че сте писали за мен.
(Б.а. – интервюто с Тома
Спространов, което четете в
този брой и в предишния, е
на стр. 4

МЛАДЕЖКИЯТ ЦЕНТЪР
НА ГРЕБНАТА БАЗА

Младежкият
център
е почти готов, това
установиха
при
съвместната си проверка
кандидатът за кмет на
район „Централен” и водач
на листата за общински
съветници на коалиция
„Кауза Пловдив”, Георги
Титюков, и кандидатът
за кмет на Община
Пловдив, Иван Тотев. В
непосредствена близост

до триетажната сграда
на центъра се намират
напълно изградените и
оборудвани с изкуствена
трева и вратички 3 игрища
за футбол. Обособени са и
2-те игрища за баскетбол
с монтирани кошове, 1
игрище за волейбол, 4
маси за тенис на маса, 2
площадки за фитнес на
открито. Едната от тях е
на стр.2

БЪЛГАРСКИЯТ ЛЪВ
СТАНА НА 135 Г.

Първата българска банкнота - лице. Оригиналът се съхранява в Историческия музей на гр. Габрово. Сериен номер 000001.

Лъвовете в древността са
живеели и в Южна Европа.
Траките са познавали животното прекрасно и са го
пресъздавали като мотив в

много от своите украси по
златни, керамични и други
предмети. Лъвът в природата
живее около 14 г. Но нашият
на стр.2
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НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ

КАУЗА Пловдив

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

РАЗКРИВАНЕ НА 10 500
НОВИ РАБОТНИ МЕСТА
• Разкриване на 10 500
нови работни места в
ключови сфери – IT, аутсорсинг индустрията, услугите, туризма;
• Насърчаване на младите хора да останат да работят в Пловдив чрез изграждане на офис сграда
клас А с 20 300 кв.м. РЗП,
където част от помещени-

ИНФРАСТРУКТУРА
• Драстично облекчаване на
автомобилния трафик:
• Повдигане на железопътната линия по бул. „Копривщица“;
• Изграждаане на нов автомобилен мост над река
Марица (зад стадион „Марица“)
• Изграждане на бул. „Северен“ (от моста на Адата до
„Брезовско“ и „Карловско

ята за офиси ще се отдават под наем на току-що
завършили университет
хора на символична цена. От една страна, ще дадем възможност на 3000
младежи да реализират
знанията си, а от друга,
Общината ще има приход
от около 5 000 000 лв. годишно от наеми.

СПОРТ

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ
• Реализиране на проекта „Екопарк Марица“ - 650 дка залесяване, 105 дка дублиращ
гребен канал, 37 дка
изкуствено езеро с 16
острова за гнездене на
редки и защитени пти-

• Реконструкция на Стадион “Пловдив“ – 35 000
седалки, лекоатлетическа
писта;
• Създаване на нови спортни зони – до зала „Колодрума“ и до зала „Дунав“ за
широко обществено полз-

ци, 20 атракции (водни
ски, водни колела, мини
голф, бънджи кула, зелено училище и др.);
• Градинките в междублокови пространства - с конкретен отговорник;

ДО БРОЕНИ ДНИ СЕ ОТКРИВА
МЛАДЕЖКИЯТ ЦЕНТЪР НА ГРЕБНАТА
от стр.1
предназначена за хора над
50 години и се намира под
висока 10 метра тента за
предпазване от силното
лятно слънце. Мрежата на
игрището за тенис на корт
също е поставена и очаква
своите шампиони на корта.
„През деня до 17 часа използването на игрищата
ще бъде безплатно за деца
и ученици до 18 години.
След този час таксата за
футболните игрища е 40
лева, за баскетболните,
волейболните и тенис на
корт - 10 лева, за тенис на
маса – 4 лева на час”, обясни Георги Титюков. „Настилката и уредите са едни
от най-качествените и от
най-висок клас”, допълни
още той.
Предстоят довършителни
дейности и поставяне на
маркировка. Лидерът на
„Кауза Пловдив”, Георги
Титюков, отбеляза, че
се очаква доставка на
трибуни за 504 души от
Англия, които ще бъдат
разположени
около
игрищата
за
футбол.
Предвидено е те да са
подвижни, така че да могат
да се използват и за други

№
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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 ул. „Гладстон“ и
ул. „Капитан Райчо“, както
и на бул. „Марица“ юг - от
Водната палата до бул. „Източен“.

ване, като този до Младежкия център.
• Изграждане на 50 м. закрит плувен басейн ( до басейн „Младост“);
• Приемен ден – всеки работен ден от седмицата,
както беше досега.

НАЙ-ВАЖНОТО ПРЕЗ ИЗМИНАЛИТЕ
4 ГОДИНИ, КОЕТО НАПРАВИХМЕ
- Насърчихме средния и
дребен бизнес, като намалихме с 40% таксите за
тротоарно право за търговци и ресторантьори.
- Осигурихме 52 000 лв. за
ремонт на църквите „Св.
Архангели“ и „Св. Никола“ в Бачковския манастир.
- Осигурихме 63 000 лв. за
газифициране на Дома за
стари хора „Св. Василий
Велики“.
- Предложихме и гласува-

хме паркирането и престоя на електромобили в
синята зона на Пловдив да
бъде безплатно.
- Изградихме допълнителна лента за ляв завой
на кръстовището на бул.
„Цар Борис ІІІ Обединител“ към улица „Граф Игнатиев“.
- Бяхме на разположение
365 дни в годината и приехме и изслушахме хиляди
граждани.

ПРОЕКТИ, КОИТО ПОДКРЕПИХМЕ

места и събития.
Общата
стойност
на
проект „Изграждане на
младежки център в град
Пловдив” възлиза на 2
649 314.82 като 2 243
000 лева са безвъзмездна
финансова помощ по
Норвежката програма. В
Младежки център Пловдив
ще се работи с еднаква
загриженост към всички
млади хора, независимо
от тяхната етническа,
социална и религиозна
принадлежност.
Целта
е
осъществяване
на
трайна промяна в техния
живот, с предоставяне

ГЛАСУВАЙТЕ
В ЦЕЛИЯ
ГРАД

с № 6 ЗА РАЙОННИ КМЕТОВЕ с № 6 ЗА НАШАТА ЛИСТА
КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО
НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!

на съвременни програми
и услуги, които да
подпомагат развитието на
знания, умения и нагласи.
В центъра има обособени
помещения за провеждане
на срещи, конференции,
семинари и неформални
образователни дейности.
Със специално обособена

и оборудвана компютърна
зала, мултимедиен кабинет
и библиотека ще разполагат
младежите на възраст
от 15 до 29 години. На
втория и третия етаж са
предвидени 14 стаи за
настаняване със собствен
санитарен възел. Някои от

стаите са предназначени
за хора с увреждания.
Предвиден е и паркинг за
47 автомобила.
Екипът на Младежкия
център включва управител,
5 младежки работници,
2-ма ромски медиатори.
Услугите, предоставяни в
Младежки център в град

Пловдив ще са достъпни за всички млади хора,
включително и представители на семейства с нисък
доход, младежи в институции, от етнически малцинства, както и живеещи в
малки и отдалечени населени места около Пловдив.

- Изградихме триетажен
младежки център в района
на Гребната база със спортна зона, с три футболни и 2
баскетболни и 1 волейболно
игрища, фитнес на открито
по Норвежката програма
с безвъзмездна помощ от
2 243 000 лв.
- Подкрепихме проекта за
реновирането на уникалните пеещи фонтани и Царсимеоновата градина.

- Превърнахме главната улица в една от най-дългите пешеходни зони в Европа.
- Изградихме 48 км велоалейна мрежа с безвъзмездни
европейски средства.
- Пловдив беше първият
български град обявен за
„Европейски град на спорта
2014“.
- Бяхме част от подготовката на Пловдив за европейска
столица на културата – 2019.

БЪЛГАРСКИЯТ ЛЪВ СТАНА НА 135 Г.
от стр. 1
лъв, този на Дякона Левски,
преминал като знак в националната ни валута, през тази
година стана на 135 г.
Левът е приет за българска
парична единица малко след
Освобождението на страната, когато на 4 юни 1880 г. е
приет „Закон за правото на
резание монети в Княжеството“, а на следващата година са отсечени и първите
монети. Въпреки че законът
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

установява триметален стандарт и че първите отсечени
монети са медни, на практика в обращението преобладават сребърните монети. Емисията на сребърни левове е
използвана за премахване от
обращение на сребърните
руски рубли.
Бележка: Името на паричната ни единица произхожда от
„ЛЕВЬ” - остаряла форма на
думата „лъв“, употребявана
през 19 век.
на обществото и да мотивира любовта на българите към отечеството и
родното място.
Гл. редактор: Николай Илчевски
Екип сътрудници: Д. Янкова,
Техн. секретар: Теменужка Добрева
Предпечатна подготовка Алитеа
Вижън: 0878 652841
Рекламен отдел 0878 342000
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Георги Титюков:

СВЪРШИХМЕ ОТЛИЧНА РАБОТА ЗА
КРАТКО ВРЕМЕ, ПРЕДСТОИ НИ ОЩЕ

Г-н Титюков, каква е
вашата оценка за изминалия мандат?
Силен, ползотворен мандат, в който успяхме да
спечелим титлата „Европейска столица на
културата 2019г.” Бяхме
първият български град,
обявен за европейски град
на спорта през 2014г. Община Пловдив получи голямата награда на Национален алианс за социална
отговорност за „Активна
социално отговорна политика и принос за социалното и европейско развитие на България“. Това е
едно голямо признание.
От моя гледна точка, за
ресорите, които съм отговарял в областта на спорта, младежките дейности
и социалната политика,
успяхме да спечелим
проекти за безвъзмездно
финансиране, на стойност близо 15 милиона
лева. Подаден е 1 нов по
схемата „Независим живот”, който е на стойност
малко под 3 милиона лева. Предстои до края на
месец октомври да бъде
одобрен. Това е проектът
за осигуряване на лични
асистенти на хора с увреждания, на самотно живеещи хора.
Направихте изключително много в социалната сфера?
В социалната сфера заварихме 27 делегирани
от държавата дейности, а
ние успяхме да ги увеличим и станаха над 50. Това са специфични услуги,
насочени към конкретни,
уязвими групи от обществото - хора с увреждания, деца без родители,
деца в неравностойно положение, които без тази
подкрепа, животът им не
би бил много лек. Освен
това, Община Пловдив
продължи да финансира
социални услуги, като домашния социален патронаж. Всеки ден 400 човека
по домовете си получават
топла храна. Много важни
са проектите „Помощ в
дома” за възрастните хора, които се осъществяват
в шестте района на Пловдив, както и проектът за
транспортно обслужване на трудно подвижни
лица. За целта Община
Пловдив поддържа 5 специализирани микробуса
с диспечер и екип, които
транспортират хората със
специфични потребности
до лекари, до държавни и
общински структури, на
културни мероприятия.
Всяка зима 2 030 социал-

но-слаби хора получават
всеки ден топъл обяд,
благодарение на нашите социалнитрапезарии.
От значителна важност е
проектът за диетичното
хранене на 1700 пловдивчани, които са на специален хранителен режим.
Да не пропуснем проекта
за обновяване на детската
железница „Знаме на мира”. По моя идея за шеста година се провежда
конкурсът за „Най-добър млад предприемач”,
насочен към предприемчивите млади хора, които
участват с бизнес план.
Най-добрият
получава
парична награда в размер
на 7 000 лв, втора награда
- 4 000лв и две трети награди по 2000лв.
За трета поредна година
правим Седмица на благотворителността, заедно
с неправителствения сектор.
Предстои откриването
на уникален по рода си
Младежки център. Това
ли е проектът, с който
най-много се гордеете?
Гордея се с всеки проект,
които сме спечелили и
изпълнили. Младежкият
център е уникален сам по
себе си. Община Пловдив
е една от четирите общини, която спечели проект
по Норвежката програма
за изграждане на Младежки център. Само в
нашата община той бе
изграден на зелена поляна. Успяхме да спечелим
финансиране за изграждане на триетажна сграда.
Община Пловдив надгради проекта до сградата като финансира изграждане
на 3 футболни, 2 баскетболни, 1 комбинирано за
волейбол и тенис на корт.
На 1 декар са разположени фитнесите на открито,
половината от които са
под шатра, заради слънцето. Има писта за бягане, четири маси за тенис.
Цялата зона е осветена.
Така е проектирано
осветлението, че

като има спортно събитие
на определено игрище да
свети само то. Това е направено с цел да се пестят
средства за осветление.
На игрищата има изградени трибуни за 504 зрители. Община Пловдив
надгради проекта и изгради една голяма детска
площадка, на която могат
да играят близо 100 деца.
Кажете ни за постигнатото в сферата на спорта!
Освен признанието Европейски град на спорта 2014г., реализирахме
много домакинства на
големи европейски и световни първенства почти
във всички видове спорт.
В следващите седем години предстоят още 8 европейски и световни първенства. 5 от тях ще са на
нашето прекрасно съоръжение - Гребен
канал Пловдив. Голям

ност беше дълго чаканата
и мечтана многофункционална спортна зала - известна като Колодрума.
Близо 40 години е чакана.
Стана факт. Залата е за
над 20 вида спорт. Община Пловдив разпредели
на спортните клубове в
Пловдив сума в размер на
800 000 лв. годишно.
Последната една година бяхте кмет на район
Централен. Какво успяхте да свършите?
За един кратък период от
една година успяхме да
свършим много работа,
за което благодаря много
да колегите от администрацията. Успяхме да
преасфалтираме 18 улици, да ремонтираме близо
50 тротоара. Подменихме
паважната настилка на
ул. „Петко Д. Петков” с
асфалтова. Направихме тротоари, пътно
л е гл о ,
осветле-

успех
з а
спортната обществ е -

ГЕОРГИ ТИТЮКОВ,

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

ние, нова светофарна
уредба
на кръстовището с ул.
„Ка-

питан Райчо”. Много сме
горди, че изградихме 10
нови модерни безопасни
детски площадки за игра
на най-малките жители на
район ”Централен”, един
фитнес на открито и една
много голяма площадка за
разхождане на домашни
любимци. Ремонтирахме
всички здравни кабинети
в учебните заведения в
район „Централен”, като
закупихме и преносими
компютри за работещите
в тях. Успяхме да озеленим доста пространства,
да засадим много дървета, храсти, цветя. Много
се гордеем и с градинката
между ТЦ „Гранд” и магазин „Евмолпия”, която
стана изключително привлекателна за гражданите
- със зеленина, пейки за
отдих, детска площадка,
фитнес на открито, с маса
за шах и табла, две тенис
маси и алейно осветление.
Имате доста силен екип.
Какви хора са в листата ви?
Те са един вид представителна извадка на обществото. Може би визирате
известните имена в нея.
Почетно място заемат
двама от най-видните
спортисти в България –
олимпийските, европейски и световни шампиони
по кану-каяк, Николай
Бухалов и по вдигане на
тежести, Асен Златев.
Двамата придават найголяма тежест на листата със своите общо 4
олимпийски и 11 световни медала.
Сферата на културата
също има значително
присъствие в лицето на
Георги Иванов – Жорж
Трак, Маргарита Джарова
– дългогодишен директор
на НХГ „Цанко Лавренов“, Мая Тодорова – Ковачева – цигулар. В листата също така са съдовият
хирург д-р Васил Бацелов, д-р Павлина Благоева
– стоматолог, юристи, инженери, икономисти, психолози, журналисти,
учители и хора
развили
собст-
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№
в бюлетините

вени икономически инициативи.
Имате ясна представа
какво трябва да се случи
в следващия мандат. Какви са приоритетите ви?
Основният ни приоритет
е намаляване на безработицата. Планираме разкриване на 10 500 нови
работни места в ключови сфери – туризъм, IT,
аутсорсинг индустрията,
услугите.
Насърчаваме
младите хора да останат
да работят в Пловдив чрез
изграждане на офис сграда клас А, с 20 300 кв.м.
РЗП, където помещения за
офиси ще се отдават под
наем както на високотехнологични фирми, така и
на току-що завършили
висшето си образование
хора на символична цена. От една страна, ще дадем възможност на 3000
младежи да реализират
знанията си, а от друга,
Общината ще има приход
от около 5 000 000 лв. годишно от наем.
Предвиждаме драстично
облекчаване на автомобилния трафик чрез повдигане на железопътната
линия по бул. „Копривщица“, изграждане на нов
автомобилен мост над
река Марица ( зад стадион „Марица“), изграждане на бул. “Северен“
( от моста на Адата до
бул.“Брезовско шосе“ и
„Карловско шосе“), разширение и реконструкция
на основни пътни артерии
- бул.“Руски“, бул.„Коматевско шосе“, бул.“6-ти
септември“; бул.“Васил
Априлов“, подмяна на
паважа с асфалт на „Гладстон“ и „Капитан Райчо“,
както и на бул.“Марица“
юг – от Водната палата до
бул.“Източен“. Предстои
изграждане на Екопарк
„Марица“, включващ 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.). В сферата на спорта
предвиждаме множество
проекти - реконструкция
на стадион “Пловдив“ –
35 000 седалки, лекоатлетическа писта, създаване на нови спортни зони
– до зала „Колодрума“ и
до зала „Дунав“ за широко обществено ползване,
като този до Младежкия
център,изграждане
на
50м. закрит плувен басейн
(до басейн „Младост“).
Интервю на
Добрина Торова
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БЯХМЕ И ЩЕ БЪДЕМ ЗАЕДНО!

ЕДНА ГОДИНА, В КОЯТО, ЗАЕДНО
С ВАС, РАБОТИХМЕ ЗА ПЛОВДИВ

Ние от „Кауза Пловдив” направихме това през годината
- десет броя от вестника, който харесвате. В които показахме Пловдив и неговите удивителни артефакти, неговите
хора и неговите съвременни
ценности. И нашата грижа за
града. И нашата любов.
Ние не крещяхме обиди към
никого. Ние не правихме
„критика на всяка цена”, за да
изпъкне нашето его.
Ние не обещахме и не обещаваме неща, които няма как да
се случат.
Ние се ангажирахме с онова, което може да стане през
следващите 4 години.

Имаме план как да го постигнем.
Както строителят работи тихо на скелето и вдига училището, църквата или къщата,
а отстрани кучета и зяпачи
вдигат шум...
Както електротехникът съсредоточено работи под напрежение - без да се оплаква...
Както лекарят смята своите „спасявания на живот” за
ежедневие...
Както преподавателят изгражда личности, забравяйки
своето аз...
Както всеки в този град, който
върши своето дело, смятайки
го за нужно и за обикновено...

Така и ние, скромно и с добър
тон, работим за настоящето и
за бъдещето на града.
Това личи от всяка една
страница и всяко едно наше
действие.
Капката не вярва, че може да
промени релефа, но и Ниагарският водопад е нищо повече от много капки заедно!
Затова:
Бъдете добри!
Бъдете здрави!
Бъдете щастливи!
И използвайте своето право да гласувате на
25 октомври!
Николай Илчевски

ЛЕК ПРОТИВ НОСТАЛГИЯТА – ВЪВ ВЕСТНИКАРСКА ХАРТИЯ!
от стр.1
правено преди година (преди да бъде стартиран самия
вестник) в рамките на програмата „Живите богатства
на Пловдив” ).
Докато пътувам за предаванията си в София, пиша
много писма във влака. До
голямото ми семейство в
Лондон и до приятели по
света. Освен на моите деца,
в Англия пращам на Ники
Антонов, който беше представител на фирмата „Бол-

кан Холидей”, техните деца
се родиха с нашите.
Пращам на Андрей Владов
от BBC и Васко Велев от
BBC, защото на тях им е
страшно интересно да го
четат. На Васко жена му е
пловдивчанка. А Андрей в
момента е представител на
ВВС в Етиопия. И му го
пращам с малки пратки до
самата Етиопия.
В САЩ има един невероятен човек, който направи с
негови пари паметника на

Мильо на Главната - доктор
Лазаров. Той живее в Балтимор. На него пращам редовно по десетина броя, защото докторът събира често българи в голямата си и
хубава къща. И си правят
страхотни срещи там. Той е
отличен хирург и е на невероятно уважение не само в
диаспората, но и сред лекарите в Америка. Докторът
е един „магьосник” в медицината. Пришива отрязана
ръка и тя „работи” – такова

е нивото му. Представяш ли
си, всеки един нерв да бъде
съединен! Най- трудното е
артериите – ми е казвал – те
много лесно се сплескват и
ако това стане, тези съдове
умират. Този човек е спасил
над 16 човешки ръце. Не
зная, дали е популярно това, но Д-р Лазаров е един
от най-големите специалисти в САЩ. Той е един
успял българин, каза още
Томата.
Николай Стефанов

ЕЛЕКТРОННИЯТ
ВАРИАНТ НА
ВСИЧКИ БРОЕВЕ
МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ ОНЛАЙН
И ДА ЧЕТЕТЕ В
ПУБЛИЧНИЯ НИ
ПРОФИЛ ВЪВ
ФЕЙСБУК
„КАУЗА ПЛОВДИВ”
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ПОСТИЖЕНИЯ

ПЛОВДИВСКИ ЕКИПАЖ ЖЪНЕ ПОБЕДИ
ОТ БОСФОРА ДО СИНИТЕ КАМЪНИ
Първи в Сливен, втори в
Истанбул. Това е силната
година на „сиенитния”
екипаж Гераджиев / Гаджев
Пловдивският
екипаж.
Георги Гераджиев и Георги Гаджев станаха втори (Форд Фиеста R2) на
турското Рали „Босфора“ (24-26 юли), което бе
кръг от Европейския рали
трофей (ERT) на Международната автомобилна
федерация (ФИА) с найвисокия коефициент 4.
Класирането бе страхотен резултат като се има
предвид, че в мегаполиса
Истанбул си дадоха среща
около 50 екипажа, готови
на всичко да покажат, че
са върховни пилоти.
Триумфът се повтори и на
родна земя през септември. Георги Гераджиев/Георги Гаджев (Форд Фиеста
R2), (за АСК „Пловдив“),
завоюваха първо място в
клас RC4 на Рали Сливен
(септември 2015), което бе
кръг както от Българския
рали шампионат, така и
от Европейския рали трофей (ERT) с коефициент 3 на
Международната автомо-

билна федерация.
Тандемът на АСК „Пловдив“ имаше солидна конкуренция в своя клас RC4
(автомобили от спецификация R2 с един задвижван
двигателен мост до 1600

куб.см.). От 48-те екипажа,
подали заявка за участие в
състезанието, 11 автомобила спориха за първото място
в класа на пловдивчаните.
Пожелаваме им още много
вдъхновени победи!

ПЪРВИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ С АВТОМОБИЛИ
Първото автомобилно състезание в историята се провежда на 22 юли 1894 година между градовете Париж
и Руан във Франция. То е
организирано от парижкото списание „Пьоти Журнал“ и е рекламирано като
„конкурс за коли без коне“,
които са „безопасни, лесни
за каране и евтини за пъту-
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ване“. В предварителния
кръг, проведен на трасе с
дължина 50 km, участват
69 автомобила, произведени както от сериозни фирми като Пежо, Панар и Дьо
Дион, така и от любители.
25 от тях се избрани за
участие в основното състезание, чието трасе има
дължина 127 km..

Най-тежкото рали в света е Рали Дакар, известно като рали
Париж-Дакар, преди да бъде преместено в Южна Америка.

№

ГЛАСУВАЙТЕ
В ЦЕЛИЯ
ГРАД

с № 6 ЗА РАЙОННИ КМЕТОВЕ с № 6 ЗА НАШАТА ЛИСТА
КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО
НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!
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ОТЗИВИ

БЛАГОДАРНОСТТА Е ГОЛЯМАТА
НАГРАДА ЗА ВСЕКИ УПРАВЛЕНЕЦ

Тази страница е подготвена по желание на читателите. Много от тях искаха да дадат мнението си за Георги Титюков –
като човек и като администратор. Публикуваме част от мненията в силно съкратен вариант.

КОНСТАНТИН МАДЖАРОВ

Президент на Национална
асоциация за трансфер на
технологии и Регионална
лозаро-винарска
камара
„Тракия“
Георги Титюков има
много опит в административните дела и в
управлението.
Докато
много хора стават кметове (или искат да станат
такива ) и после започват
да се учат, то той, дори и

с огромния си умствен и
нравствен потенциал и
огромния опит, натрупан
в общинските дела, остава скромен и работлив.
Феноменалното при него
е, че той не престава да
се учи и да трупа опит.
Независимо, че спрямо
другите е „въоръжен до
зъби”. Аз много уважавам това качество и твърдя, че човек, който престане да се учи е остарял.
Той говори с обикновените хора. Не само преди и по време на избори. Той прави това през
целия си мандат – независимо дали е районен
кмет или заместник кмет
в общината. За мен това
е изключително ценно
качество. Пожелавам му
успехи!

КЛУБ „ПЛОВДИВ - ОПТИМИСТ
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ”

Клуб Пловдив Оптимист
Интернешънъл съществува от 1998 година. Носител на наградата Кудоглу 2011 за благотворителност.

Кметът на район „Централен“, Георги Титюков, е родолюбец, всеотдаден за градежа и
развитието на Пловдив,
съпричастен с болката
на хората, подкрепящ и
подпомагащ нуждаещите се; креативен новатор
за благоустройството на
града ни, но преди всичко хуманист! В негово
лице ние имаме съмишленик, приятел и професионалист, на чиято
помощ винаги сме разчитали.

ЛУКА СТАНЧЕВ
За мен Георги Титюков
е един от най-добрите
професионалисти в общината!
Той е образец - специалист, които разбира от
общинските дела! Човек, който е доказал
честността и професионализма си!

РЕНЕТА ВЕНЕВА

Председател на Национален алианс за работа с
доброволци
Господин Георги Титюков активно помогна
пред последните години
четири уникални каузи да
станат традиции в Пловдив :
Седмицата на благотворителността, която увлече
добротата и съпричастността на хиляди пловдивчани. Чрез дарените

ТОМА СПРОСТРАНОВ

ДИМИТРИНА КЪНДЕВА

Председател на СК
“Аеробика - АМД“

През
2016
година
СК“Аеробика - АМД“ ще
чества 20 години от създаването си. За това време
той успя да направи световни шампиони, да съз-
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даде една от най-големите
детски спортни школи и да
популяризира аеробиката
във двете й форми-масова
и спортна. Голяма част от
горе изброеното успяхме
да постигнем с подкрепата и съдействието на г-н
Георги Титюков. Благодарение на лесната комуникация, ясните му идеи за
развитието на спорта и добрите му административни умения, той даде старт
на много проекти, които
бяха основа за все по-голямото израстване на клуба.

Познавам Георги Титюков. Един ден му казахме, че нямаме пейки в междублоковото
пространство. И не след
дълго се появиха пейки, много хубави, много
здрави, катерушки за децата. Той остана внимателен човек и след като
влезе във властта. Гле-

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО
НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!

дам какво прави - не можеш да не наблюдаваш
някой, който ти е драг.
Следиш го дали е верен.
Обещанията, които направи към блока ни и към
района ни – всичко се
изпълни. Но аз съм сигурен, че във всички части
на центъра работи така.
Никой не очаква от него да повиши на всички
пенсиите, стандарта на
живота. Или да накара
да паднат цените. Но този човек е много ценен,
и искам да кажа, че той
не подвежда хората и не
оставя неизпълнени обещания.
На Жоро му пожелавам
успех на изборите! Пожелавам му щастие и
здраве!

АСЯ АНТОНОВА

ГЛАСУВАЙТЕ
В ЦЕЛИЯ
ГРАД

с № 6 ЗА РАЙОННИ КМЕТОВЕ с № 6 ЗА НАШАТА ЛИСТА

пари се промени както
територията около Детската железница, така и
се помогна на деца в риск.
Конкурсът
„Най-добър
млад предприемач”, който подкрепя младите хора
в Пловдив да повярват, че
мечтите им и решенията
могат да променят живота
в града.
Социалното предприемачество
- стартиралите
първи социални предприятия в Пловдив помагат
на хората в риск да имат
трудова и социална реализация.
Младежкият форум за
партньорство с местната власт, който дава шанс
гласът, критиките и предложенията на младите да
бъде чут.

водещ, продуцент
Да подпомагаш младите
таланти е КАУЗА! Ге-

орги Титюков е именно
такъв човек – съпричастен, откликващ, подпомагащ младите таланти
на Пловдив! С тази своя
подкрепа, той стимулира
младите хора да вярват
в успеха, да представят
града ни на европейска
и световна сцена!... Част
от стойностите на една
истинска КАУЗА!...

НИКОЛАЙ БУХАЛОВ
Олимпийски медалист, единственият български спортист
с два златни медала от едни
олимпийски игри:

„Аз го свързвам с развитието на спорта в град
Пловдив през последните няколко годинии. Поточно докато беше зам.кмет по спорта.“

ЦВЯТКО МАРИНОВ
Ръководител на Школа за
народни танци „Луди Млади” град Пловдив
Първата ми среща с Георги Титюков бе по повод организирането на
първия фестивал за любителски групи в Пловдив през 2009 година.
Той беше първият човек,
който ни подкрепи и се

захвана да ни помогне
и съдейства. В последствие разбрах, че не сме
единствените, които г-н
Титюков бе подкрепил.
С работата си като зам.
кмет и сега като Районен
кмет, Георги Титюков доказа, че въпреки всичко
може да бъде свършена
много и полезна работа.

СДРУЖЕНИЕ
„ПРОТЯГАМ ТИ РЪКА“

Сдружение „Протягам ти ръка“ е учредено в Пловдив през
2011 год. Дейността и целите
му са в подкрепа и подпомагане на интеграцията на деца
в неравностойно положение и
техните родители.

„В реализация на идеите
ни, сдружението среща
подкрепата и помощта
на г-н Георги Титюков,
който нееднократно осигурява за нашите деца
зали за провеждане на
музикални събития, карнавални балове и спорни
мероприятия. Благодарни
сме, че имаме възможност да създаваме радост
за децата си и шанс да
имат мечти, както всички
деца” - Цветана Калпошанова- Председател на
сдружението.

КРЕМЕНА ШОПОВА
Сдружение за изкуства
„ЕРА – 3000”:
„Георги Титюков: Изкючителна личност - позитивен, мислещ, можещ.
Чест е за всекиго да работи в екип с него!
Роден за водач!“

КИМ МЕРДЖАНОВ
„Професионалист,
който ще разреши
всеки един проблем!“

ИЛИЯ КИСИМОВ
Интелектът, харизмата,
възпитанието, стремежът
да откликва на хората и
натрупаният опит в управленските структури,
правят от Георги Титюков добър политик. За
това заставам зад него и
избрания екип на „Кауза
журналист
Пловдив”.
Поради липса на място, не можахме да публикуваме всички мнения за управлението на Георги
Титюков и за управленските му качества. Обещаваме това да стане в следващия ни брой!
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КАУЗА Пловдив

ЗА РАЗМИСЪЛ И ЗА ПОУКА

137 години МЕСТНО
САМОУПРАВЛЕНИЕ

Управлението на град като Пловдив никога не е било маловажен акт. Още преди новата ера, Пловдив е бил
геополитически важен. Като бисер на одриската държава към него са гледали и одриси, и беси, и римляни, и гети.
Неслучайно тракийският цар Реметалк Първи, под чиято власт е бил градът, получава римско гражданство и римско име
- Гай Юлий Реметалцес /Gaius Julius Roemetalces/. И то много преди римляните да дойдат в Тракия.
Така е било няколко хиляди
години. Пловдив няма нужда да доказва своята важност, при положение, че му е
засвидетелствана от историята. Той винаги е бил голям,
богат и с будно население.
След Освобождението през
1878 г. първата грижа е изборът на кмет, който да
представлява населението
пред окупационните власти.
На свикано общо събрание
на градските първенци на 26
януари 1878 г. единодушно

се приема, че този, когото
ще изберат, трябва да е българин, но да владее трите
най-употребявани езика —
български, турски и гръцки.
Събранието избира за кмет
Атанас Димитров Самоковлиев (Самоковеца), син на
Димитър Зографа, който е
брат на Захари Зограф. И руските власти го назначават.
Първият пряко избран кмет
на града е Костаки Пеев.
Той получава мандат с гласуване от населението на 19

АТАНАС САМОКОВЛИЕВ
Роден е пред 1832г. в гр.
Самоков. Син е на известния иконописец Димитър
Зограф и брат на художника Станислав Доспевски.
През 1859г. семейството
му се премества в Пловдив. Заедно с хаджи Калчо
Дренски са първите епитропи (настоятели) на църквата „Света Богородица“

КОСТАКИ ПЕЕВ

Роден е през 1843 г. в град
Пловдив. Учи в Епархийско класно училище „Св.
св. Кирил и Методий“.
През 1872 г. заедно с други съмишленици основава

взаимоспомагателно дружество „Пчела“, на което
е избран за касиер. Подпомага финансово Априлското въстание, за което лежи
в затвора „Таш капия“.
Осъден на смърт, но след
застъпничество е пратен
на лечение. На 14.12.1878
г. става първият изборен
кмет на град Пловдив.
За втори път става кмет
в периода 8.05.1884 13.11.1887 г. След Съединението влиза в състава на
Временното правителство
на Източна Румелия.

ХРИСТО ДЮКМЕДЖИЕВ

Роден е през 1847 г. в
Дупница. По време на
Руско-Турската война от
1877-1878 г. е опълченец.

Премества се в Пловдив
през 1881 г. Там работи
като леяр, а по-късно си
отваря леярна на остров в
Марица, който е потънал
понастоящем. През 1885
г. сътрудничи на БТЦРК
за Съединението. Става
кмет на Пловдив в периода 13.11.1887 - 17.09.1890
г. По време на мандата му
започва строителството на
градски водопровод от село Храбрино.

НИКОЛА КОЗАРЕВ

Между 1912-1914 г. е

кмет на град Пловдив.
Народен
представител
е в 5-то Велико народно
събрание. Бил е народен
представител и в 4 обикновени народни събрания
и още едно Велико народно събрание. Основава
тютюнева фабрика „Левски“ в град Пловдив.

декември 1878 г. и изпълнява длъжността до 12 септември 1880 г. След него управляват над 60 мъже. Понякога, вместо от кмет, градът
е бил управляван от избрана
комисия с председател, която е имала правомощията на
градоначалник. Ето това е

начинът, по който Пловдив
преминава от Възраждането
в 21 век.
С пряко избирана управа от
населението. Подбрахме за
вас някои от емблематичните кметове на града. Да си ги
спомним. Защото без минало няма бъдеще.

ХРИСТО ДАНОВ
Атанас Самоковлиев (12.01 1878– 26.02.1878)
Костаки Пеев 		
(26.02.1878 – 17.11.1880) –
първи изборен кмет от 14.12.1878, първи мандат
Иван Ст. Гешов
(17.11.1880 – 26.01.1883)
Сотир Антониади
(26.01.1883 – 21.04.1883),
изпълняващ длъжността кмет
Петко Каравелов
(1883 – 1884 г.)
Костаки Пеев		
(8.05.1884 – 13.11.1887),
втори мандат
Христо Дюкмеджиев (1887 – 1890 г.)
Димитър Свещаров
(1890 – 1893 г.)
Константин Хаджикалчов (1893 г.)
Манчо Манев 		
(1893 – 1894 г.)
Михаил Маджаров
(1894 г.),
Данаил Юруков
(1894 – 1897 г.)
Христо Г. Данов
(1897 – 1899 г.)
Никола Чалъков
(1899 – 1901 г.; 1905 – 1906 г.)
Драган Манчов
(1901 г.)
Христо Танчев
(1901 – 1902 г.)
Георги Джевизов
(1902 – 1903 г.)
Христо Милев		
(1903 – 1905 г.)
Никола Чалъков
(19.09.1905 – 27.05.1906),
трети мандат
Вълко Шопов 		
(1906 – 1908 г.)
Д-р Иван Кесяков
(1908 – 1912 г.; 1921 – 1922 г.)
Никола Козарев
(1912 – 1914 г.)
Деню Манев 		
(1914 – 1918 г.)
Милош Данов
(1918 – 1919 г.; 1928 – 1929 г.)
Харитон Куев 		
(1919 г.)
Никола Гълъбов
(1919 – 1920 г.)
Петър Шилев 		
(1920 – 1921 г.)
Петър Янъков 		
(1922 – 1923 г.)
Петър Дренски
(1923 – 1927 г.)
Д-р Панайот Костов (1927 – 1928 г.)
Милош Данов 		
(6.10.1928 – 18.04. 1929),
председател на седемчленна комисия.
Еню Манолов 		
(1929 – 1932 г.)
Божидар Здравков
(1932 – 1935 г.; 1936 – 1939 г.)
Георги Тодоров
(1935 – 1936 г.)
Божидар Здравков
(08.10.1936 – 14.11.1939),
втори мандат
Петър Малчев 		
(1939 – 1943 г.)
Димитър Костов
(1943 – 1944 г.)
Асен Кожухаров
(1944 – 1945 г.)
Иван Перпелиев
(1945 – 1949 г.)
Никола Балканджиев (1949 – 1959 г.)
Атанас Костов 		
(1959 – 1963 г.)
Иван Димитрв 		
(1963 – 1965 г.)
Иван Панев 		
(1965 – 1968 г.)
Коста Куманов 		
(1968 – 1971 г.)
Диран Парикян
(1971 – 1979 г.)
Христо Мишев
(1979 – 1986 г.)
Димитър Бакалов
(1986 – 1988 г.)
Тодор Петков 		
(1988 – 1990 г.)
Николай Сомлев
(1990 – 1991 г.)
Д-р Гарабед Томасян (1991 – 1995 г.)
Спас Гърневски
(1995 – 1999 г.)
Иван Чомаков 		
(1999-2007 г.)
Славчо Атанасов
(2007- 2011)
Иван Тотев 		
(2011 - )

Кмет е на град Пловдив
от 2 ноември 1896 до 12
април 1899 година. За работата си като кмет Данов отказва да получава
заплата. По време на неговия мандат е изработен
първият
градоустройствен план на Пловдив от
архитект Йосиф Шнитер.

БОЖИДАР ЗДРАВКОВ

Здравков е роден в Пирот на
30.01.1884 г. След Сръбскобългарската война семейството му емигрира в България. От 1905 до 1907 годи-

на учи право в Софийския
университет. След скандала
с освиркването на цар Фердинанд в 1907 година и закриването на университета,
Здравков заминава да учи
в Загреб, където завършва
право в 1909 г. От 1914 г.
живее в Пловдив.
Избиран е за кмет на града
от 1932 до 1935 и от 1936 до
1939 година. Здравков има
големи заслуги за модернизацията на града и утвърждаването на международния мострен панаир.

ХАРИТОН КУЕВ

Завършва фармация в
Прага. Между 1909 и
1910 г. си построява
собствена аптека - „Ма-

№
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рица“. По това време е
и първият собственик
на автомобил в града. Между 11.11.1919 и
30.12.1919 г. за кратко е
кмет на Пловдив. Подпомага финансово бедните
пловдивчани, а отделно
е давал пари за възстановяване на щетите от голямото земетресение през
1928 г. В два периода
(1908-1912 и 1921-1922)
е кмет на град Пловдив.
Най - богатата информация за пловдивските
кметове може да намерите в книгата на Георги Райчевски и Петко
З. Петков - „Пловдивските кметове“.

ГЛАСУВАЙТЕ
В ЦЕЛИЯ
ГРАД

с № 6 ЗА РАЙОННИ КМЕТОВЕ с № 6 ЗА НАШАТА ЛИСТА
КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО
НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!
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ЗА ХОРАТА

КАУЗА Пловдив

изумителен град С „не
Пловдив - дълбок, древен, разноезичен,

„Най-старият жив град в
Европа и шести по възраст
в света”.
Подхванахме този етикет и
го повтаряме като мантра.
Стана шаблон.
Разбираш значението, но
знаеш, че не можеш – нито
ти, нито градът ти – само
с това. Не може само с история. „Градът на траките,
провинцията на Рим, духовното сърце на българското Възраждане...” И т.н.
Но какво е градът днес?
Най-голямото богатство на
Пловдив е животът в него.
Всички ние, всеки от вас.
Ние правим настоящето.
Ние с вас, които оставаме
в него, всеки ден го укрепваме с цимент, букви, с усмивки... Вдигаме го.
И много от нещата, които създаваме днес, утре
ще се окажат по-важни,
отколкото сме си мислили, по-ценни, отколкото
сме планирали, и много
по-впечатляващи за тези след нас.
ОБИКНОВЕНИТЕ „НЕОБИКНОВЕНИ” ХОРА
Познавам стотици мои съграждани, които с нищо
не отстъпват на инженерите, химиците, писателите, музикантите, педагозите, фотографите... от
световните столици, от
прочутите лаборатории,
от огромните фирми, витрини и медийни гиганти.
Мога да гарантирам, че те

6

№
с№

6 ЗА РАЙОН

КУ П У В
Н А ГЛ АС
не биха отстъпили в своя професионализъм и в своя творчески устрем на нито един от тези осветени от световната слава
свои колеги на Запад. Че това
е така, е ясно дори на хора като
Стивън Спилбърг в Холивуд,
където повече от 40 българи
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КАУЗА Пловдив

не“обикновени хора
живописен, енергиен и жив!

6

на 25 октомври

ГЛАСУВАЙТЕ
В ЦЕЛИЯ
ГРАД

ННИ КМЕТОВЕ

с№

6 ЗА НАШАТА ЛИСТА

ВА Н Е ТО И П РОД А ВА Н Е ТО
СОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!
създават едни от най-сложните филмови ефекти. Българи,
пловдивчани, се доказват като
водещи професионалисти на
пет континента.
Че това е така, го доказва и
тенденцията Пловдив да се
превръща в аутсорсинг дести-

нация и зона за ИТ индустрия. Разбира се, това става
постепенно.
Ние сме достойни за всяка
индустриална и културна
позиция на света.
Нашият грях и нашата слава, мои съграждани, е че

сме окопали душите си на
този 42-ри паралел, на тази 24-та източна дължина
от Гринуич и обичаме до
себеотрицание мястото си.
Обичаме града си. Обичаме
родината си.
Тук, с този малък пазар в

малката ни държава, където
Уди Алън, би носил вода на
Здравко Попов и Димитър
Туджаров, а Мадона би чакала и до днес за прослушване в „Пайнер”, ние успяваме да живеем и да изразяваме себе си.
Ние продължаваме да
строим и да отглеждаме
деца. Деца, които, още от
ученическа възраст, окупират световните олимпиади и обират медалите.
Даваме на света най-надарените си чеда.
И продължаваме да стоим
по местата си.
Ние оставаме. Да правим нещата. Да планираме
„утре”-то. Да бележим с
имената си тази българска
територия.
И ако някога, това поколение от ЕДИН МИЛИОН души, което дадохме на света,
върне дори част от себе си
тук, то ще е, защото ние останахме. Не само да пазим
мястото, но и да го укрепваме. Да го развиваме като
съвременно поселение.
Затова, мои съграждани,
аз се възхищавам на всеки
от вас, който тихо отива на
работа и скромно почиства
тротоара си. Който употребява таланта си и уменията
си и има за своя награда
гледката към хълмовете.
Вие сте обикновените
НЕОБИКНОВЕНИ.
Които пишат историята.
Николай Илчевски

10

октомври 2015 год.

ЧАСТ ВТОРА

КАУЗА Пловдив

С ПРОСТРАНСТВО ЗА ДУХА

ТОМА СПРОСТРАНОВ

ПЛАНЕТАРНИЯТ ПЛОВДИВЧАНИН
Едно интервю
на Николай Илчевски
Малко хора знаят, че ти
имаш земеделско образование.
Навремето с моите приемни изпити можех да кандидатствам агрономство
и медицина. Бях приет и в
двете. Но леля ми Лиляна,
(тогава доцент), ме беше
извикала нещо. И аз влязох
и в моргата. И като видях
тия трупове проснати, и дисекциите, и ми замириса.
Аз не съм роден за това. И
така – земеделие и мелиорации.
Ти си работил по специалността.
Като завърших, ме разпределиха в изпитателен отдел, към Агромашина, до
село Баня, в Карловския
тракторен завод. … Станах
специалист по икономиката, и допълнително учих
икономика в Русе. И правех
икономически анализи на
всяка една машина. Това са
12 години пътуване - Пловдив – Баня. Бях страшно
зает, и въпреки това, съм
имал през цялото време музикално предаване в Радио
Пловдив - като хоби.
Първото ти влюбване?
О, най-първото – бях трети
клас, когато дойдоха едни
деца емигранти от Югославия. Имаше една русокоса,
синеока Ирина. Боже, толкова необичайна и красива!
После, 12 – 13 годишен,
във фантазията си съм се
влюбвал, пак в русокоса
жена, Марина Влади, тя 18годишна играе във филма
„Вещицата”.
Ти и Висоцки сте били
влюбени в една и съща
жена?!
Да, но това беше жена му.
Как се запозна с майката
на децата си?
Ами случайно. На един купон. Вальо Василев, учеше
в английската гимназия, и
ми каза, че са дошли едни
нови англичани, и ги поканили на купон у тях. И вика
„Томо, я вземи малко твои
плочи (тогава вече имах
плочи), да отидем и ние.
Помня, че моите плочи много се харесаха. И домакинята, Джудит, пристигнала
току-що в България, беше
си завързала ризата отпред,
така че кръстчето й беше
голо. И като танцувахме, аз
я пипам по кръста и тя ми
вика „Донт плей уит файер!” – не си играй с огъня.
И аз плейнах уит файер. И
станахме гаджета.
Никога не съм мислил да
използвам брак, за да си отворя врати навън.
Всяка година си там – в
Лондон.
Преди стоях по един месец,
и ми беше много хубаво.
Сега ми се вижда много.
Отивам за две-три седмици,

прекарвам еднакво време с
всичките си внуци. Синът
ми Филип има пет деца,
Мери има едно, Джордж
има две. Аз съм изцяло зает
с децата.
Те излизат на покупки,
виждат се с приятели. Аз
ги къпя, храня – пълен купон. И като минат две-три
седмици, вече ми се идва в
България. Тази Англия, която толкова обичам, и която
толкова по-дълбоко познавам от всеки българин...!
Ходя всяка година от 1971
насам. И въпреки всичко,
като съм там, не съм у дома
си. Много ми харесва всичко, харесва ми тяхната честност, тяхната доверчивост,
обичам купища английски
неща, в които други българи не са вникнали, защото
не са живели между тях.
Но не съм мечтал да живея
там. Чуждо ми е. Не мога
да разбера българите, които
не живеят в България. Как
свикват на другото място!
Ти си щастлив човек!
Даваш ли щастие и радости, тогава и ти си щастлив.
Не чакай сам да се ощастливяваш със скъпи подаръци,
които сам си правиш.
Веднъж Джеймс Браун дойде на интервю и го питам
„Джеймс, ти пееш за мъжкия свят – какво ще правим
без жените? А той пее „..Без
жените ние сме нищо”.
Това го казва мъжкарят.
Мога да кажа че жените са
украсата на живота. Жените са работливи, те създават
домашния уют и карат мъжа
да бяга към вкъщи. И като
видите мъже, които пият в
студен зимен ден и дъжд
отвън ракийка, под някакъв
нещастен навес, да знаете,
че тези мъже нямат жени в
къщи, няма кой да ги стопли.
Томи, какви са мечтите
ти днес?
Първата ми мечта е да видя пораснали вече внуците
си. Това е велика работа.
Много е хубаво, че те там се
занимават от малки с това,
което им е интересно. Създават им условия. Аз самият смятам, че часовете по
музика, по рисуване помагат на децата да се развиват
по-правилно от всички други предмети, които, щем не
щем, научаваме.
Какъв е вкусът на победата?
Сладък, даже задавящ.
Имал си много победи,
кои са трите най-големи.
Те са различни. Аз тренирах фехтовка. И стигнах до
трети в България. Победата
при спортно състезание за
мен е празник на физическата подготовка и на ума,
но тази победа носи задавяща сладост. Tя се ражда
при конкуренция, при борба.
А моралната победа?
Вкусът на моралната по-

Поздравявам
всички
млади хора в България
и им казвам – Останете!
Аз съм Тома Спространов.
Всяка година ходя в
Лондон, от 1971 до сега,
някой път по два пъти в
годината, за да мога да
си видя цялото семейство. Най-приятното от
едно пътуване е това да
се върнеш и да разкажеш. И по-хубаво място

от България няма за нас,
българите.
Да знаете, че думата
„чернозем” се изписва
„чернозем” и в големия
английски речник.
Аз самият смятам, че часовете по музика, по рисуване - помагат на децата
да се развиват по-правилно от всички други предмети, които щем не щем
научаваме.

беда е нещо дълготрайно.
Приятно летене.
За мен победа бе, когато
за първи път се срещнах с
моите студенти. Те всички
гледаха със страшен интерес и никой не бързаше да
си тръгне.
Бях на концерта в памет
на Фреди Меркюри, на
„Уембли“. Бяха се събрали музиканти от цял свят.
И като запяха всички, аз
почувствах едно мощно издигане, удоволствието, че
си на нещо, което вълнува
много хора. Това е победата на човешкия дух. Ние не
плачехме, а празнувахме
неговата музика.
Какъв е вкусът на поражението? Усещал ли си го?
Да, поражението е да си
признаеш, че си сбъркал.
Толкова много да си възмутен от собствената си
постъпка, че никога да
не я повториш. Вкусът
на поражението е много
горчив, много кисел, неприятен, задушаващ. За
мен най-голямото поражение е смъртта. Когато не си
успял да победиш смъртта. когато баща ти се е
разболял, говориш
с една болница, с
втора,
не-

Ние не можахме да му помогнем, и медицината не
можа.
Има ли музика за поражение?
Има, тя звучи като бавен
спиричуъл. Има една песен
на Луис Армстронг - „Болницата Сейнт Джеймс”.
Почва с едни виещи инструменти – пее – той
отишъл в болницата Сейнт Джеймс и вижда отгоре
тялото му да лежи мъртво.
Това е много тъжен спиричуъл, в който се опява смъртта. Но не забравяй, че
при спиричуъла всичко започва бавно, но после преминава
във
весел
диксиленд,
за-

що се
р а з в и ва
изведнъж...
И умря
– за 20
дни. Това
за
мен беше ужасяващо
поражение.

щото те вярват, че горе е
по-хубаво. Има тъжно начало и весел край.
Томи, как би описал любимия си човек?
Любимият човек е този, на
който можеш да хванеш
ръката. Длан в длан и да не
ти пари. За ръка държиш
малкото дете и любимата
жена. За ръка никого другиго не мога да хвана.
Семейството като категория?
Семейството е създадено
от хората. Много отдавна,
отивайки в църквата, хората са се смятали за свързани и са си давали обещания, които са завършвали с
– докато смъртта ни раздели. За мен и смъртта даже
не би трябвало да разделя
хората, но това са отделни
неща. Аз все още сънувам
баща ми, а него го няма от
1968 г. и съм си говорил на
сън с него. И майка ми, която изчезна. Човек не може
вечно да има роднини. Така че семейството е създадено, за да има хора, които
да са от един корен и да се
поддържат.
За това исках да имам три
деца, за да си имат роднини
от първо коляно. А най-хубавото обединение е, когато в кухнята е купон. Тук
няма капризни деца, гонене с филии...!
Смятам, че трябва да има
специален наказателен закон, който да затваря баби
и майки, които гонят децата с филии - това е тероризъм.
Твоето семейство?
Виж – моята маса е кръгла, за да събира
много хора. И
тук застават трите
деца и
заедно
п о -

чват да си
помагат да закусят или да
обядват. Аз нямах грижи като бяха малки
– всичко става
заедно, обединено. Трябва
да има ритуал
– заедно да се
вечеря поне.
На
кой

най-често благодариш в
мислите си?
О, на съдбата, че ме спаси,
че ми даде още дни да живея. Преживях три много
тежки операции. Аз доживях до много добра възраст.
Загубих баща ми много
млад, на 53 – нищо не е.
Дядовците ми си отидоха
рано. Аз самият надживях
всички и фактически благодаря на съдбата. Не съм
набожен, в смисъл да ходя
в черква и да се моля и да
искам живот, да се кръстя,
да удрям глава в пода, да
се разкайвам за грешки. За
мен най-голямата грешка
е да вярваш, че могат да
ти бъдат простени греховете като се молиш, като
даваш някакви пари. Така
че не смятам, че трябва да
направиш грях, който да се
опрости, трябва въобще да
не го правиш.
На какво най-важно научи децата си?
Да бъдат честни, работливи, да бъдат самостоятелни
На какво не успя да ги научиш?
Да обикнат отварянето на
учебниците и да учат. Не
можеш да накараш едно
дете да обича ученето, защото ще бъде изпитвано.
Едно дете може съвсем да
намрази ученето, ако го
натискаш. Същевременно
пък, трябва да има някаква
дисциплина. Най-трудната
част от възпитанието е да
накараш детето да обикне
това, което и ти не си обичал.
Какви са надеждите ти за
света утре?
Някой път мрачни, защото виждам, че хората не
се учат от грешките си. Не
смятам, че светът е помъдрял и не съм щастлив от
факта, че все някъде има
война.
Кой е най-големият ти
страх за света?
За целия свят, най-големият ми страх е, че ще продължава да бъде разделен на
отделни държави, отделни
нации, раси. Ние трябва да
бъдем едно. Моят страх е,
че всеки ще бъде толкова горд че е българин,
горд че е руснак, толкова горд че е албанец,
толкова горд, че е пакистанец .
Цялата тази омраза, до
голяма степен на религиозна основа, всичките тези джихати, всичкото това
насъскване на света, е моят
страх. Бъдете приятели с
всички други раси! Аз обичам всички раси. Аз вървя
по света - идвайки от Пловдив, където има международна общност – турци,
арменци, евреи, цигани! С
тях съм бил приятел още от
ученическо време, от моя
клас. Толкова е простичко.
И толкова е велико!
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ГРАДЪТ И НИЕ

КАУЗА Пловдив

ИСТОРИЯТА ДАДЕ ОТЛИЧНА ОЦЕНКА НА ГРАДА.
СЕГА Е ВАШ РЕД!

на 25 октомври

ГЛАСУВАЙТЕ В ЦЕЛИЯ ГРАД!
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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

ГЛАСУВАЙТЕ
В ЦЕЛИЯ
ГРАД

с № 6 ЗА РАЙОННИ КМЕТОВЕ с № 6 ЗА НАШАТА ЛИСТА
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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РАЗВИТИЕ НА СПОРТА В ПЛОВДИВ
„КАУЗА ПЛОВДИВ“: Създаването на световни и олимпийски шампиони е толкова важно, колкото и развитието на масовия спорт в града. Всяко щастливо дете и всеки спортуващ пловдивчанин са част от живото богатство на този духовен български център.

1. Създаване на условия и ресурсно осигуряване на спортните
клубове,
развиващи
дейността си на територията на община
Пловдив.
2. Подпомагане спортната подготовка на изявените
пловдивски
спортисти за участие в
Олимпийски игри, Световни и Европейски
първенства.
3. Модернизиране, управление и стопанисване на спортно-материалната база.

- Изграждане на дублиращ Гребен канал с
атракциони за граждани и гости на града –
предпоставка за домакинства на състезания
по гребни спортове от
най-висок международен ранг.
- Довършване изграждането на стадион
„Христо Ботев“.
- Реконструкция и модернизация на стадиони „Локомотив“, „Марица“ и „Тодор Диев“.
- Изграждане на открити игрища по пла-

жен волейбол, фитнес,
минифутбол, хандбал,
баскетбол и др.
- Поддръжка на вело
алеи и изграждане на
вело паркинги.
Подпомагане
на
спортните клубове за
извършване на основни
и текущи ремонти на
спортни зали на територията на град Пловдив, които стопанисват.
- Изграждане, реконструкция и модернизация на физкултурните
салони и спортната база в училищата на Об-

щина Пловдив.
- Изграждане на подстъпи към спортните
обекти за хора с увреждания, с цел осигуряване на достъпна среда с
възможност за практикуване на спорт.
4. Популяризиране на
постиженията на пловдивският спорт в национален и международен мащаб. Реализирането на информационната политика в
областта на физическото възпитание и спорта изисква рационално

използване на съвременните възможности
на средствата за масова
информация – печатни
издания, радио, телевизия, интернет.
5. Финансово подпомагане на спортните
клубове,
развиващи
дейността си на територията на Община
Пловдив.
С изпълнението на основните
приоритети
трябва да се създадат и
необходимите организационно-управленски,
материално-техниче-

ски и финансови условия и предпоставки
за подобряване на физическата активност и
култура на гражданите
на Община Пловдив,
на детско-юношеския
спорт и спорта за граждани в неравностойно
положение.
Всички административни действия имат
за цел подобряване на
здравето и повишаване
качеството на живот на
хората от всички възрастови групи на общността ни.

40.

СОФИЯ
АНГЕЛОВА
психолог

41.

МАЯ
ТОДОРОВАКОВАЧЕВА
музикант

42. СВИЛЕНА
РУСИНОВА
педагог

43. ХРИСТИНА
МИХАЙЛОВА
преподавател

44. РАЛИЦА
ДАШЕВА
журналист

45.

46.

ШЕНКО
ПАЗДЪРОВ
бизнесмен

47.

ИЛИЯ
АТАНАСОВ
стругар

48. ТЕОДОРА
ПАЧЕВАМАЛАШЕВСКА
икономист

49. ЕКАТЕРИНА
ЙОРДАНОВА
мениджър

50. КАЛОЯН
ГЕОРГИЕВ
икономист

51. ЦВЕТЕЛИН
ЦОНЕВСКИ
архитект

СОФИЯ
ТОТОЗОВА
младежки
работник
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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

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.

Правото да гласуваме е една от найголемите съвременни ценности.
Не се лишавайте от нея!
Бъдете с нас на 25 октомври!
БЮЛЕТИНА ЗА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТНИЦИ

ИЗБОРИ, ИЗБОРИ, ИЗБОРИ
Естонците са първите
избиратели в света, гласували на избори и през
телефоните си. Става въпрос за 6 март 2011, денят
за парламентарни избори
в републиката.
Идентифицирането
на
самоличността се осъществява с помощта на
SIM картата на потребителите, а отчитащото устройство е самият телефонен апарат. Решението
за „мобилния вот“ е било
прието от парламента на
страната още през 2008 г.
За Естония това не е първото електронно гласуване. Страната се възползва от друг тип електронно
гласуване - през Интернет, на други парламентарни избори – още през
2007 г. По това време
нашето постижение беше
да наложим електронни
броячи на светофарните
уредби в града.
***
Исторически
първата
прилагана избирателна
система е била мажоритарната и продължителен период тя е била

единствения начин за
образуване на изборните
органи. И сега в повече
от 90 държави в света се
прилага тази система. Тя
е по-лесно разбираема за
избирателя.
***
Джордж Хорас Галъп е
американски журналист
и статистик, който през
1935 г основава свой институт за изследване на
общественото
мнение
чрез индивидуални въпросници. Още на следващата година Галъп триумфира с прогнозните си
резултати за президентските избори. Ф.Д. Рузвелт печели надпреварата
за Белия дом, а фирмата
на Джорж дава прогнозен
резултат, който се различава от действителния само с 6 процента.
***
Седемнадесетгодишният
Луций, приемайки името
Нерон Клавдий Цезар Август Германик, е обявен
за император на 13 октомври 54 г. Така Нерон става
най-младият император
до това време.

БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ
НА РАЙОН

По времето на Нерон са
наложени ограничения
върху размерите на глобите. Таксите за адвокатите също са ограничени.
Когато започват брожения, че бедните са прекалено много облагани с
данъци, Нерон се опитва
да премахне всички косвени данъци. Сенатът го
обвинява, че това ще доведе до банкрут в страната. Като компромис данъците са намалени от 4.5%
на 2.5%. Освен това е
заповядано тайните държавни данъчни архиви да
станат публични. За да се
намалят цените на храните, търговските кораби са
освободени от данъци.

БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ
НА ОБЩИНА

КОАЛИЦИЯ

„КАУЗА
ПЛОВДИВ“

ПОДКРЕПЯ
КАНДИДАТУРАТА
на инж. ИВАН ТОТЕВ
ЗА КМЕТ НА
ПЛОВДИВ
КАК ДА ГЛАСУВАМЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

От лявата страна на бюлетината отбелязваме с V или Х
квадратчето с №6 в бюлетината за общински съветници. До
него трябва да е изписано името на Коалиция „Кауза Пловдив“.
От дясната страна, ако желаем, отбелязваме с V или Х кръгчето
с номера на избрания от нас кандидат за общински съветник от
Коалиция „Кауза Пловдив“.

КАК ДА ГЛАСУВАМЕ ЗА КМЕТ НА РАЙОН.

В бюлетината за кмет на
район отбелязваме с V или
Х квадратчето с № 6, до
него трябва да е изписано
името на Коалиция „Кауза
Пловдив“, както и името
на кандидата във вашия район.

Кандидатите за кметове на райони
на Коалиция „Кауза Пловдив“ са:
„Централен“ - Георги Титюков
„Северен“ - Ваня Дакова
„Южен“
- Рени Стефанова
„Западен“ - Веселина Иванова
„Източен“ - Перхан Карамукова
„Тракия“
- Николай Йордов

КОАЛИЦИЯ „КАУЗА ПЛОВДИВ“ № 6 в бюлетината
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ЛЮБОПИТНИ ФАКТИ ЗА ГРАДА

ТУНЕЛЪТ ПОД
ТРИХЪЛМИЕТО
е построен в средата на
миналия век. Дължината
му е 216 м, а ширината, заедно с тротоарите – 18 м.
Светлият отвор на тунела е
с площ 105 кв. м.
ЗНАМЕНИТАТА ЧАСОВНИКОВА КУЛА НА ДАНОВИЯ ХЪЛМ
(т.н. Сахат тепе) първоначално е построена в 1600 г. Била
е дървена, а часовниковият
й механизъм е бил дело на
италианския майстор Антонио Барбаджелата. Когато
съоръжението се появява на
хълма, пътешествениците
си изпочупвали перата да
го описват, тъй като такова
чудо нямало ни в Цариград,
ни в Одрин – на целите Балкани нямало. Само тук-там в
Европа.
КАМЕННАТА КУЛА
е строена през 1809 година
и е висока 17,5 м. В кулата
има стълба, по която се стига
до часовниковия механизъм.

За последните 4 века
ПОЖАРНАТА КОМАНДА се е изместила в пространството само на 100 м.
В дълбоката древност на
върха на Дановия хълм, над
сегашното радио е имало
топ и сменни наблюдатели
за пожари. При огън, топът
гърмял и събуждал града, а
дежурните със знаци направлявали каруцата с водата и
пожарникарите в ниското.
След 400 г пловдивската
противопожарна
служба
продължава да се базира на

100 метра от същия хълм.
ПЪРВИЯТ ПОЖАРЕН
КОМАНДИР В ПЛОВДИВ Е ЧУЖДЕНЕЦ,
австриец. Той е дошъл от
София, но не се задържал на
работа в Пловдив. През месец октомври 1881 г. е назначен друг пожарен командир,
чиято заплата е била 5 турски лири. По същото време,
в същата година, в Пловдив

КАУЗА Пловдив

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ...

е построено и друго предприятие – за гасене на мъжка жажда. Заработва бирената фабрика Каменица.
ПЛОВДИВЧАНИТЕ
ОПЪЛЧЕНЦИ,
участвали в Освободителната война през 1878-1879 г
получили народни пенсии.
Общината им дала и правото да добиват безплатно каменен материал за строеж
на къщи от хълма Петрица.
Така едно от тепетата на
Пловдив изчезва от лицето на равнината. Мястото
е било живописно – хълм
и около него блато, създадено от бликащи води. Там
после направили фабриката „Каменица“, стояща и до
днес на мястото на хълма.
Затова, когато отпивате –
спомняйте си!
ГОЛЯМАТА БАЗИЛИКА,
която предстои да бъде открита като туристически
обект, е с уникални мозайки.
Те заемат площ от близо 700
m² и имат интересни мотиви.
Те са с различен стил, което
говори, че при строежа й

са събрани най-добрите
майстори от целия полуостров.

WANTED!
REWARD
310 000
VOTES

Издирва се лице от мъжки пол, на около 40 г, с видими лидерски качества и тих маниер
на действие. Използва името Георги Титюков.
По сведения на хиляди очевидци издирваният е особено опитен администратор, натрупал огромен опит като заместник кмет в община Пловдив и като кмет на район Централен. Появява се непрекъснато по улиците, където говори с всякакви по ранг граждани и
умело събира информация за проблемите на града и за грижите на самите хора.
ОСОБЕНИ БЕЛЕЗИ:
Висок, добре изглеждащ, прилежно облечен, усмихващ се, умело предразполага хората.
Често се прибира вкъщи с папки. Според запознати, на влизане вкъщи лицето носи в
папките задачи и проблеми, а на обратните курсове изнася решения или предложения за
решения на проблеми.
ПРИВИЧКИ И ПОВЕДЕНЧЕСКИ РЕАКЦИИ.
Има нетипични за региона качества – държи на думата си, сам се товари със задачи, издържа
на професионално натоварване, скромен, подозрително общителен за човек, представящ се
като общинар. Обича да работи. Привързан към Пловдив, особено към централната му част.

ВАЖНО !

Той е:
ВЪОРЪЖЕН със знания.
МНОГО ОПАСЕН за градските проблеми
ИЗДРЪЖЛИВ на натоварвания
ОСОБЕНО ГНЕВНО РЕАГИРА на опити за корумпиране.
ОКАЗВА СЪПРОТИВА на всякакви индивиди, пречещи му да работи.
Умоляват се
гражданите да го спират, при среща на улицата. Препоръчва се да влизат смело в словесни престрелки с него или да го бавят с благодарности.
По сведения на ЦИК, на 25 октомври т.г. , ще се появи в бюлетините за районни кметове и за общински съветници под НОМЕР 6.
Зачертавайте го без милост и без страх!

№

6

ГЛАСУВАЙТЕ
В ЦЕЛИЯ
ГРАД

с № 6 ЗА РАЙОННИ КМЕТОВЕ с № 6 ЗА НАШАТА ЛИСТА
КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО
НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!

КАУЗА ПЛОВДИВ
Общност
СУДОКУ ЗА
НАЧИНАЕЩИ

СУДОКУ ЗА
НАПРЕДНАЛИ

