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Пловдив
а  з аК у

„КАУЗА ПЛОВДИВ” ПОДКРЕПЯ 
ДЕБАТА ЗА АНТИЧНИЯ ТЕАТЪР

Трябва да има дебат за съд-
бата на пространството око-
ло Античния театър. Само в 
диалог между власт и граж-
дани може да се намери об-
щоприемливо решение.
Това място принадлежи не 
само на нас – то е животът 
на много поколения назад и 
бъдещето на много поколе-
ния напред.
Дори хилядолетната римска 
империя с нейния категори-
чен „юмрук” от легиони, се 
е вслушвала във волята на 
народа. Защото на същия 
този Античен театър е засе-

давало великото тракийско 
събрание. Цезарът си е бил 
цезар, империята - империя, 
провинцията – провинция. 
Но на стотина метра от ре-
зиденцията на управителя 
(наместника на императора 
тук) народът е заседавал и е 
решавал въпросите си.
Не може 2000 г по-късно, 
когато говорим за развита 
демокрация,  да допускаме 
диктатура на една група спе-
циалисти, над друга по-голя-
ма група.
Демокрацията не е най-съ-
вършеното състояние на 

обществото. Но друго по-
добро не е намерено досега. 
Поради тази причина – да 
бъдем диалогични и да тър-
сим истината в спора!
НАРОДЪТ ИЛИ СПЕЦИА-
ЛИСТИТЕ?
Дали дебатът и обществе-
ното мнение раждат най-до-
брите решения? Съвсем не. 
Да припомним историята на 
Айфеловата кула.
Построена е като атракция 
за Световното изложение в 
Париж през 1889г. Догово-
рът   между мосю Айфел и 
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ПРЕВРЪЩАМЕ ПЛОВДИВ В
МАЛЪК РИМ НА БАЛКАНИТЕ
Колодрумът е нашата версия на Колизеума. Свърши зимата в културния календар. Падна една 
мечта, раждат се десетки други. Спортът и шоубизнесът могат да пренаредят календарите си. 

След откриването на Ко-
лодрума, Пловдив вече не 
е същият. От град, горде-
ещ се предимно с мина-
лото си, той се превръща 
в място – еталон за съвре-
менни събития от най-ви-
сок клас. 
Арена за 25 вида спорт, 
фантастично място за 
филхармонични изя-
ви,  модерен покрив, от 
който можеш да спус-
неш всичко – от уреди 
за гимнастика до инста-
лация за холограмни из-
ображения. Тук можеш 
да направиш концерт на 
закрито и състезание по 
авиомоделизъм. Зала, в 
която можеш да летиш 
с малък самолет и в съ-
щото време – с чудесна 
акустика. С подземен 
паркинг и отлични  спо-
магателни помещения. 
Отлично осветен. И до-

бре вентилиран.
Да, Пловдив вече не е 
същият. Той се превръ-
ща в нещо като Рим на 
Балканите. Още повече, 
че Колизеум и Колодрум 
звучат някак сходно. 
Град, в който миналото 

то над Античния театър 
се продъни, само с едно 
съобщение можеш да 
прехвърлиш феновете си 
в Колодрума. И дори да 
продадеш някой и друг 
билет в повече.
Нито чиновници, нито 

музиканти, нито фено-
ве, вече ще кършат пръ-
сти за метеорологичната 
прогноза. Ако е хубаво, 
„Трубадур” ще е в „Ми-
налото” - на Античния. 
Ако завали, ще е в „Бъ-
дещето” – на Колодрума.
Поради липса на голяма 
покрита зала, културни-
ят афиш на града досега 
се делеше на лятно-ан-
тичен и зимно-камерен. 
С три „залички” – на 
Операта, на Театъра и 
на Културния дом. Това  
свърши. 
В арт-календара на 
Пловдив вече няма се-
зони. Свърши и дебатът 
„Пловдив или Варна”. 
Варненският Дворец на 
културата и спорта, със 
своите 5000 места, ви-
наги е будил завистта 
на  пловдивчанина.  То-
ва свърши. Остана само 

морето. 
Предполагам, че от въл-
нение по време на от-
криването, кметът Иван 
Тотев направи „грешка“. 
„Пловдив има една меч-
та по-малко”. Градона-
чалникът искаше да под-
чертае, че един голям из-
страдан проект, за който 
мнозина са мечтали цели 
40 г, е вече завършен. 
Но появата му ражда но-
ви мечти. Аз лично се 
замислих и размечтах 
какво и кого искам да 
видя в тази уникална за 
Балканите зала. 
На мястото на това голя-
мо чакане се появи зала, 
която е гладна за събития 
и слава. Мечтите не са с 
една по-малко, а с много 
повече. Това е Пловдив. 
Градът, в който мечтите 
не свършват.

се конкурира с настоя-
щето по блясък. Ако си 
турист, вече ще се чудиш 
къде да отидеш по-на-
пред. А ако си звезда от 
шоубизнеса, ще си сигу-
рен, че концертът ти тук 
ще се състои. Ако небе- на стр. 3

ВЕЛОАЛЕЙНАТА НИ МРЕЖА 
БЕШЕ ОЦЕНЕНА ВИСОКО ОТ 
ЕВРОКОМИСИЯТА В БРЮСЕЛ

един от създателите на про-
екта „Пловдив - град на ве-
лосипедиста 2010-2020 г.

Георги Титюков: През 
2010 г, при мен, като за-
местник кмет по младе-
жта, спорта и социални-
те дейности, в община 
Пловдив, всяка сряда в 
9.30 ч се събирахме с 
различни клубове: Пло-
вдивско колоездачно дру-
жество „Цар Симеон”, 
организацията „Велосити 
Пловдив”, велоклуб Кри-
ва спица”  и някои енту-

сиасти в колоезденето. 
Бивши спортни величия, 
общественици. Редовен 
участник в тези срещи 
беше  „Контрол на транс-
порта в общината”, а по-
някога присъстваха  и от 
сектор Пътна полиция 
– КАТ. Съвместно с тях 
изготвихме стратегията 
„Пловдив, град на вело-
сипедиста 2010-2020 г.“
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Георги Титюков,

ЕЛЕКТРОМОБИЛИТЕ ПАРКИРАТ 
БЕЗПЛАТНО В „СИНЯ ЗОНА“

Това стана след предло-
жение на „Кауза Плов-
див“  в Общинския съвет.
Паркирането и престоят на 
електромобили в синята 
зона на Пловдив става без-
платно. Това реши Общин-
ският съвет на последната 
сесия през август т.г. Пред-
ложението бе изготвено и 

внесено за одобрение от 
съветниците на КП „Кауза 
Пловдив“, Константин Ге-
оргиев и Едуард Сарафян.
„Безплатното паркиране 
на електромобили в „Си-
нята зона“ ще е крачка на-
пред към подпомагане на 
малкия и среден бизнес”, 
коментира лидерът на КП 

„Кауза Пловдив“ Георги 
Титюков.,
За да паркират безплатно, 
обаче, собствениците на 
електромобили ще трябва 
да се снабдят със стикер, 
който ще им дава това пра-
во. Стикерът е безплатен и 
ще се издава от районното 
кметство.

ТЕМА НА БРОЯ:

СЪЕДИНЕНИЕТО 



ЧИТАТЕЛЮ,
ТЕ ВСИЧКИ БЯ-
ХА ОБИКНОВЕНИ 
ХОРА. И ПРАВЕХА 
НЕЩАТА СПОРЕД 
СИЛИТЕ СИ. 
ТИ СЪЩО МОЖЕШ 
ДА ПРОМЕНИШ 
ИСТОРИЯТА.
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АКО НЕ БЕ ПЛОВДИВ, КАКВА
            ЩЕШЕ ДА Е БЪЛГАРИЯ?
СЪЕДИНЕНИЕТО: Истинският герой в това дело е народът. Събитията около 
него подхранват множество аналогии в предишната и сетнешната българска 
история. Симеон Радев отбелязва: „Левски роди Съединението и Захари Стоянов.“ 
СЪЕДИНЕНИЕТО НА 

БЪЛГАРИЯ 
е актът, с който Княжество 
България и Източна Руме-
лия се обединяват в есента 
на 1885 г. То е координи-
рано от Българския таен 
централен революционен 
комитет (БТЦРК). Съеди-
нението се извършва след 
бунтове в различни гра-
дове на Източна Румелия, 
последвани от военен пре-
врат на 6 септември 1885, 
подкрепен от българския 
княз Александър I и ръ-
ководен от майор Данаил 
Николаев.

РАННИ ОПИТИ 
В началото на 1879 пло-
вдивският комитет, в със-
тав Драган Цанков, Кон-
стантин Величков и други 
дейци, се преименува в 
„Централен комитет за 
Южна България“ и се за-

ема с военно обучение на 
населението под формата 
на гимнастически друже-
ства. 
Изострянето на гранични-
те спорове на Османската 
империя с Гърция и Черна 
гора и идването на власт 
на Уйлям Гладстон във 
Великобритания, прово-
кират нова акция за съе-
динение през пролетта на 
1880 година. В сътрудни-
чество с правителството 
на Княжество България, 
южнобългарски общест-
веници основават коми-
тетска мрежа със среди-
ще в Сливен. Следващата  
съединистка акция е през 
пролетта на 1884 г., когато 
опозиционната Народна 
партия организира масови 
демонстрации в Източна 
Румелия, под лозунга „За 
обединение с Княжество-

то“. Но е прекратена ско-
ро, след като партията по-
лучава властта в областта, 
при новоназначения ге-
нерал-губернатор Гаврил 
Кръстевич.

СЕПТЕМВРИ 1885
Първоначалното намере-
ние на БТЦРК е да обяви 
Съединението на 15 сеп-
тември, но на 2 септември 
в Панагюрище избухва 

бунт, овладян още на съ-
щия ден от полицията. 
Пред опасността от арес-
туване на организато-
рите, комитетът решава 
да ускори начинанието. 

Представители на БТЦРК 
заминават за Чирпан, 
Сливен и други градове 
на областта, за да поведат 
бунтовнически групи към 
Пловдив.
На 5 септември е вдигна-
то въстание в Пазарджик, 
където привържениците 
на Съединението с Кня-
жество България уста-
новяват собствено упра-
вление. По същото време 
въстават и селата около 
Пловдив. От Голямо Ко-
наре и Конуш потеглят 
чети, начело с Чардафон 
и Ангел Чолаков, които 
достигат областния цен-
тър през нощта и на след-
ващия ден. Само чирпан-
ската чета е застигната и 
разбита от войскова част.

НА  6 СЕМТЕМВРИ 
СЪЕДИНЕНИЕТО 

ВЕЧЕ Е ФАКТ.

ДЕЙСТВАЩИ ЛИЦА, ФАКТИ И ДОКУМЕНТИ
АЛЕКО БОГОРИДИ

Генерален губернатор на 
Източна Румелия до 1884 
г. е Александър Богори-
ди (Алеко паша), бивш 
посланик на Османската 
империя в Европа. 
Син е на Стефанаки бей 
- единственият христи-

янин в Цариград, посеща-
ван някога у дома си от 
султан.
Речник: Ист.: в Осман-
ската империя – титла на 
феодален владетел или 
на лице с висок граж-
дански и военен чин. 

ГАВРИЛ КРЪСТЕВИЧ
в Котел през 1817 г., а по 
някои сведения — през 
1818 г. Учи в Котел и 
Карлово при Райно По-
пович, с когото го свърз-
ва дългогодишна дружба. 
Учителства в Сливен. 
Подпомогнат от Стефан 
Богориди, завършва Ве-
ликата школа в Цари-
град, където е съученик 
на Георги Раковски. За-
вършва право в Сорбона-
та, Париж през 1843.

След изтичане мандата 
на Алеко Богориди, на 
поста идва неговият се-
кретар, Гаврил Кръсте-
вич, заслужил българин 
в борбата за църковна 
независимост, но вече 
на преклонна възраст. 
Ръцете му треперели от 
старост, което дава повод 
на Захари Стоянов да го 
опозори с прозвището 
„Треперко паша“. Роден 
като Гандьо Кътов Баев 

ЗАХАРИЙ СТОЯНОВ
Захарий Стоянов Джедев 
(Джендо Стоянов Джедев 
Далакчиев) е български ре-
волюционер, политик, жур-
налист и писател. Помощ-
ник-апостол в Априлското 
въстание (1876) и негов 
пръв историограф с книгата 
си „Записки по българските 
въстания“. Роден  през 1850 
в семейството на овчаря 
Стоян Джедев Далакчиев от 
с. Медвен, Сливенско. Учи 
в църковното и класното 

училище в родното си село 
(1856–1862). Работи овчар 
в село Инджекьой (днес То-
поли), Варненско, и в село 
Подвис, Бургаско (1866–
1870). Докато чиракува за 
шивач в Русе, се включва 
в Русенския частен рево-
люционен комитет на ВРО 
(1871-1872). Чиновник-ма-
неврист в Баронхиршовата 
железница на гара Търно-
во-Сеймен (дн. Симеонов-
град, 1873).

На 28 май 1885 г. Захари Сто-
янов издава първия от общо 
15 броя на вестник „Борба“. 
Той въвежда термина „шурьо-
зетьо-баджанаци“.  С лозун-
га „Долу пашалъка!“ Захари 
Стоянов печели населението. 
Кани за съюзник княз Алек-
сандър Батенберг, когото дос-
коро е наричал „Ламбето“. 
Оглавява БТЦРК (Български 
таен централен революционен 
комитет), където важна роля е 
отредена на младите офицери 
Райчо Николов (начело на жан-
дармерията), Данаил Николаев 
и Радко Димитриев (бъдещи 
генерали). Безмилостен в ста-
тиите си, в живота Захари Сто-

янов е известен с тактиката си, 
когато трябва - да се снишава. 
За него по-късно ще напишат: 
„Захария зорлем го вдигат за-
ранта на 6 септември да влезе в 
групата за арестуването на Тре-
перко паша.” Но като очевидец 
е искрен:  „Определен ден за 
подигане революцията беше 
назначено разстоянието от 15-
20 септември. Панагюрище 
измени плана ни... Вечеряхме 
вече в Пазарджик, когато един 
телеграфист със запенени уста 
отвори вратата. „Бунт в Пана-
гюрище!“ - извика той. Пред-
ставете си, в Панагюрище ния 
нямахме не само комитет, но 
ни едно свое лице.“

ПРОДАН ТИШКОВ 
- ЧАРДАФОН

Наместо Георги Бенковски, 
на историческата сцена се 
появява габровецът Продан 
Тишков, сержант-майор в 
Голямо Конаре, по прякор 
Чардата, понеже влизал 
във всяка ситуация шумно, 
„като стадо говеда“. Стран-
ният чин обозначава обик-
новен фелдфебел, команд-
ващ неслужили запасняци. 
Захари Стоянов го прекръ-
ства на Чардафон, за да по-

диграе румелийския начал-
ник на полицията генерал 
фон Дригалски. Чардафон 
се обявява за еднолична 
Хвърковата чета, с коня си 
по име Треперко паша и с 
един биволски рог обикаля 
кръчми и мегдани да аги-
тира и без друго съгласния 
народ. Захари Стоянов на-
писва за него фейлетонен 
роман „Чардафон Велики“ 
(1887 г.). 

Когато на 4 септември от 
Пловдив идват да го арес-
туват, Чардафон свиква ре-
зервистите, които тутакси, 
като Ботевите четници, се 
обличат в приготвените за 
случая хаджидимитровски 
униформи и ги повежда 
към Пловдив. Възвание 
на БТЦРК от 5 септември, 
с автор Захари Стоянов, 
съдържа и следния текст: 
„Граждани! Вие се задължа-
вате в името на отечеството 
ни, в славата и величието на 
България да се притечете 
на помощ и подпомогнете 
святото дело, като пазите 
най-строго общий ред и 
тишината.“ Преди съм-
нало, Гаврил Кръстевич е 
арестуван по халат. Облича 

СЪБИТИЯТА
се с думите: „Съединение, 
съединение, та какво от то-
ва? Аз съм българин, имам 
заслуги: И аз съм за съеди-
нението.“ Чардафон наста-
нява Кръстевич във файтон 
до годеницата си Делка (Не-
дялка) Шилева. Разкарват 
го показно от консулство на 
консулство. Накрая е зато-
чен в най-хубавата къща в 
Голямо Конаре. Чардафон 
нарежда да му занесат за 
разтуха табла за игра.
И както пише Симеон Ра-
дев, „подир няколко часа от 
пристигането си, жертвата 
на една революция, паша-
та, ограбен от своята власт, 
хвърляше с трескава ръка 
заровете, следящ с щастлив 
трепет техния каприз...“

1881 година — Османска-
та империя тайно признава 
Ахмед ага Тъмръшлията и 
дава ордени на първенците, с 
цел да прибере данъците им 
от Тъмръщката република. 
1882 година — Източна Руме-
лия замразява процеса по при-
съединяване на „Тъмръшката 
република“. 
1885 година — турски войски 

След Съединението Чар-
дафон се жени за Делка и 
кръщава дъщеря им Свобода 
Чардафонова.
През 1888 г. Захари Стоянов 
става председател на Народно-
то събрание. Противниците му 
тропат с крака при гласуването. 
След избора, той благодари на 
всички: „Аз ще се грижа и за 
тези, които ме приеха със сър-
це, и за тези, които ме приеха с 
краката си.“

ВРЕМЕНАТА
окупират „Тъмръшката репу-
блика“. 
В същата есен в Чикаго е за-
вършена първата сграда смята-
на за небостъргач. Назована е 
с името „Хоум иншурънс бил-
динг“. Висока е 42 метра (10 
етажа). По-късно са добавени 
още два допълнителни етажа. 
Зданието е разрушено през 
1931 година.

БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД ПО ТОВА 
ВРЕМЕ ВДИГА СГРАДАТА НА СВОЕ-
ТО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ. 
ДА ПРЕБЪДЕ ТЯ ВЪВ ВРЕМЕТО! 
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Съоръжението има разгъ-
ната застроена площ от 37 
000 кв.м, с три подземни и 
две надземни нива. Спорт-
ната зала разполага с 3 000 
кв.м. комбинирано игрище 
за 25 вида спорт.
На 1 м. над самото игрище 
е развита велописта с олим-
пийски размери (250 м дъл-
жина и 7 м ширина и вира-
жи от 120 до 420) под фор-
мата на асиметрична елип-
са. Пистата за колоездене е 
с изцяло дървена конструк-
ция със специално покритие 
от сибирска лиственица. Па-

раметрите ѝ са съгласувани 
с арх. Сандер Даума /Холан-
дия/, притежаващ лиценз за 
проектиране и изменение на 
писти за колоездене. 
Залата има капацитет от 
малко над 6 000 седящи 
места, от които 4 530 ста-
ционарни и 1 515 на до-
пълнителни телескопични 
подвижни трибуни. Те са 
изградени в пълно съот-
ветствие с българските 
норми и световните стан-
дарти и практика. Шири-
ната на редовете на ста-
ционарните и телескопич-
ните трибуни е 85 см.

ПРЕВРЪЩАМЕ ПЛОВДИВ В
МАЛЪК РИМ НА БАЛКАНИТЕ

ПЪРВАТА КОПКА
Символичната първа копка 
на новата зала е направена 
по време на колоездачната 
обиколка на България през 
2007 г. На 30 януари 2008 
г. започва разчистването на 
терена, като съществува-
щият на това място стади-
он „Академик“, с бетонен 
колодрум, е съборен. Пър-
воначално срокът за за-
вършването на залата е две 

години след започването на 
същинското строителство.
ОТКРИВАНЕТО И ПЪР-
ВИТЕ АПЛОДИСМЕНТИ
Завършването на проекта и 
откриването на залата съв-
падна пак със същото състе-
зание. Около 18 ч участни-
ците в 64-ата колоездачна 
обиколка на България фи-
нишираха в залата и напра-
виха няколко почетни кръга 
под овациите на зрителите.

Над 6000 души със специ-
ални покани напълниха за-
лата докрай, много преди 
обявеното начало. Толкова 
хора дойдоха да видят ча-
каното събитие, че оранже-
вото на столовете, въпреки 
натрапчивостта си, почти не 
се виждаше. Журналисти, 
телевизионен екип на БНТ, 
водещи, филхармоничен 
оркестър, състезатели по 
колоездене, източни бойни 
изкуства, попизпълнители, 
знамена и разбира се – офи-
циални гости. Зрелището 
си беше зрелище, На входа 
раздаваха минерална во-
да.  Вместо гладиатори, на 
арената се „биха“ таеквон-
дисти. Това е да си наслед-
ник на хилядолетни тради-
ции. Шоуто беше на ниво. 
Като за такова събитие. 
На откриването на зала-
та, която струва 49,5 млн. 

ОТКРИВАНЕТО

лв., присъстваха спортният 
министър Красен Кралев, 
шефът на бюджетната ко-
мисия в НС Менда Стоя-
нова, бившият социален 
министър Тотьо Младенов, 
както десетки спортни дей-
ци. Сред тях бяха Йордан 
Йовчев, Николай Бухалов, 
Сийка Келбечева, Стоянка 
Груйчева, Станилия Стаме-
нова, Любо Ганев, Свилен 
Нейков, Константин Папа-
зов, националният отбор по 
волейбол, футболни вели-
чия и още много български 
спортисти. 
Цялата пловдивска филхар-
мония и попизпълнители 
направиха звука на празни-
ка. 
Премиерът Бойко Борисов 
също трябваше да присъст-
ва, но отново проблем с пра-
вителствения самолет му 
попречи да излети от Варна. 

от стр 1

“Толкова дълго време ча-
кахме да имаме подобна 
зала. Съоръжението ще 
даде не само тласък на ко-
лоезденето у нас, но и на 
над 20 вида спорт”, заяви 
спортният министър Кра-
лев пред 6200 зрители в 
“Колодрума”.
Така се създават легенди-

МИНИСТЪРЪТ НА СПОРТА КРАСЕН КРАЛЕВ:
те, така се ражда тази ма-
гическа история. Надявам 
се това спортно съоръже-
ние да успее във всички 25 
спорта, които може да при-
еме. Пожелавам на кмета 
Тотев пълна зала и много 
медали. Дано феновете да 
преживеят много големи 
моменти и успехи“, заяви 

Кметът на Пловдив, инж.
Иван Тотев, бе развълну-
ван от мига, но и видимо 
притеснен от инцидента с 
правителствения самолет, 
който попречи на премиера 
и други официални лица да 
присъстват на церемонията. 
По специална видеовръзка 
все пак министър-предсе-
дателят стана свидетел на 
събитието, както ни увери-
ха организаторите. Затова и 
кметът започна с обръще-
ние към него: „Г-н премиер, 
знам, че ни гледате...” 
„...Уважаеми г-н министър-
председател, от днес Плов-
див има една мечта по-мал-
ко. Бленуваната от средата 
на миналия век многофунк-
ционална спортна зала е ве-
че факт. Днес е исторически 
ден на Пловдив, защото това 
не е просто зала, а уникално 
съоръжение за тази част на 
Европа“. 
В речта си кметът направи 
кратка ретроспекция:
„Решение за откриване на 
спортна зала в Пловдив 
Министерския съвет взема 
през 1975 година. Точно 40 
години по-късно ние реали-
зираме тази идея“, заяви То-
тев. „Това не е просто зала, 
а прекрасно съоръжение. В 
този вълнуващ ден изказвам 

благодарност за реализира-
нето на всичко това. Много 
благодаря, че лично и нацио-
налният отбор по волейбол, 
който е магнит за хората и 
феновете на спорта, е в гра-

КМЕТЪТ НА ПЛОВДИВ: ЕДНА МЕЧТА ПО-МАЛКО

През уикенда (29-30 ав-
густ) в залата се проведе 
европейското първен-
ство по таекуондо, което 
завърши в началото на 
церемонията по открива-
нето на залата. Награжда-
ването  на състезателите 
и отборите стана една от 
атракциите на вечерта. 
Освен това на  арената бя-
ха наградени победители-
те от Колоездачната оби-
колка на България, която 
финишира на пистата в 
Колодрума. После се със-
тоя състезание за колоез-
дачната купа на Пловдив. 
В залата бяха още волей-
болният ни национален 
отбор, както и гимнасти-
ческата легенда Йордан 
Йовчев, който направи 

СПОРТЪТ ВЛЕЗЕ С ЛЕТЯЩ 
СТАРТ В КОЛОДРУМА

изпълнение на халки. С 
което демонстрира и въз-
можностите на залата да 
приема едни от най-слож-
ните състезания - тези по 
спортна гимнастика.
Селекционерът на бъл-
гарския национален от-
бор по волейбол, Пламен 
Константинов, пък заяви, 
че се надява един ден и 
отборът му да е част от 
тази зала. „Поздравявам 
всички пловдивчани с та-
зи придовибка. Този град 
е дал много шампиони на 
България. Това е страхот-
но спортно съоръжение. 
Дано един ден да бъдем и 
ние част от него. Вярвам, 
че пловдивската публика 
ще подкрепя отбора без-
резервно. 

Кралев. 
Той подчерта, че залата 
е единствената в Източ-
на Европа с покрита ко-
лоездачна писта, чиято 
настилка е най-бързата 
в света. Според бившия 
колоездач Димо Ангелов 
такава писта има в малко 
държави в света.

да по случай откриването 
на залата. Както и на Бойко 
Борисов, който през двата 
си мандата направи всичко 
възможно да има зала“, до-
пълни кметът. „Аз съм ро-

ден в годината, когато се да-
ва старт на строителството, 
сега навършвам 40. Цялото 
правителство стоеше зад 
гърба ни при изграждането 
на тази уникална зала”.

ВЕЛОАЛЕЙНАТА НИ МРЕЖА ...

В България много от 
инициативите остават на 
хартия, но в случая на-
мерихме финансиране 
по Оперативна програма 
„Развитие на региони-
те”, в мярката „Устойчив 
градски транспорт”. 
Така започнахме. Сега - 
към края на тази година 
- в Пловдив ще са факт 
48 км велоалейна мрежа. 
Но не спираме дотук. 
Вече имаме друг модел 
– От 2-3 г насам община 
Пловдив, когато прави 
поръчка за нова улица 
или булевард, винаги в 
заданието залага и ве-
лоалея. Така е по бул. 
„Руски“, бул. „Васил 

Априлов“, „Коматевско 
шосе“, „Шести септем-
ври“, бул. „Северен“.  
Стремежът е , малко по-
рано от 2020 г, Пловдив  
да  се е превърнал в град 
на велосипедистите.
Виждам, хората и сега 
карат. Нямат търпение за 
тази велоалейна мрежа. 
Някъде алеите са готови, 
другаде са  на  черен ас-
фалт, предстои да се сло-
жи червения.
Като цяло проектът е 
прекрасен. Той беше 
оценен по достойнство  
и от Европейската коми-
сия в Брюксел. Това  е 
един от най-устойчивите 
транспорти – екологи-
чен, икономичен, здра-
вословен!

от стр. 1

Премиерът посети залата след няколко дни. На 
снимката: в разговор с Константин Георгиев, 
съветник от „Кауза Пловдив“ и кметът на Ра-
йон „Централен“, Георги Титюков
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МАЛКО ГРАДОВЕ В СВЕТА ИМАТ ДЕТСКИ 
ЖЕЛЕЗНИЦИ КАТО ПЛОВДИВСКАТА 

В БЪЛГАРИЯ СА САМО ДВЕПрез август Георги Титю-
ков, кмет на район Цен-
трален, и Петър Зехтин-
ски, заместник-кмет по 
младежта, спорта и соци-
алните дейности в общи-
на Пловдив, официално 
откриха обновената гара 
„Пионер“ на Детската же-
лезница. 
Обновената гара ведна-
га започна да  обслужва  
своите първи посетители 
-  желаещи да се повозят 
деца и техните родители. 
След откриването, Георги 
Титюков лично инспекти-
ра рампата за достъп до 
Детската железница от-
към Стоматологичния фа-
култет, средства за която 
бяха събрани от предиш-
ната Седмица на благот-
ворителността.
Кметът на централен за-

вяви: „Част от парите, 
събрани от предстоящата 
Седмицата на благотво-
рителността - между 15 
и 20 септември, ще бъдат 
вложени в детската пло-

14 август в 13:47 часа

Като дете съм се возил на влакчето, возил съм 
децата си, сега возя внучето си”, каза Петър Зех-
тински. „Аз също съм се возил като дете, сега водя 
сина си тук”, каза на свой ред Георги Титюков.  

ПЪРВАТА В БЪЛГАРИЯ
детска железница е напра-
вена в град Кърджали през 
1962 година. Намира се в 
градския парк „Простор“ и 
е с дължина 1210 м. След 
няколкогодишно прекъсване 
през 2006 г. детското влакче 
и железопътното трасе са 
ремонтирани и обновени и 
отново е атракция за децата 
и техните родители.

ПЪРВАТА В СВЕТА
Феноменът „детска же-
лезница” се появява като 
специфична образова-
телна институция  в Съ-
ветския съюз. Първата 
детска железница е по-
строена в парка „М. Гор-
ки“ в Москва през 1932 
г. На нея се провеждат 
всички занятия на мла-
дите железничари.

за съществуването на 
предшествениците на же-
лезниците датират от 6 
век пр.н.е. в Гърция. Те са 
дълги от 6 до 8.5 км и са 
превозвали лодки по Ко-
ринтския провлак. Пре-
возни средства на колела 
са били теглени от хора 
или животни в „релси“, 

ПЪРВИТЕ „ШЕМЕТНИ” 
СКОРОСТИ

Скоростите на първите вла-
кове са били такива, че чо-
век е можело да върви спо-
койно до вагоните, без да 
изостава
Ричард Тревитик през 1800 
година създава парна маши-
на с двойно Действие. Три 
години по-късно той създа-
ва първия парен локомотив, 
който се движи по релси (т. 
е. първия влак). локомоти-
вът  изминава разстоянието 
от девет мили за около два 
часа, Това е малко над 5,6 
км в час..

СТРАХОВИТИТЕ 
ПРОГНОЗИ

Когато в Англия е обявено, 
че влаковете ще се движат 
с 16 км в час, лекари и об-

Ако не си се возил на нея, 
значи или си над 70 го-
дишен днес, или още не 
си отказал бибероните. 
Другият вариант е да не 
си искал. Или да не са те 
пуснали вашите.
Това е пловдивският ек-
вивалент на Дисниленд в 
света на емоциите. С тази 
разлика, че няма цветни 
планини от пластмаса, 
пресъздаващи приказки 

покрай линията.
Това е едно истинско пъ-
туване – сред истинска  
среда, с истински дърве-
та, скали, езера, тунел... 
С истински влак, макар 
и малък. Това е първото 
истинско пътешествие 
на релси за хиляди плов-
дивчани и гости. И то по 
склоновете на най-зага-
дъчния и зелен пловдив-
ски хълм.

щадка, която е под гара 
„Пионер“. Ще се монти-
рат и уреди за деца с ув-
реждания”, обясни Геор-
ги Титюков. 
Двамата градоначалници 

признаха на множество-
то, че освен професио-
нално, са свързани с дет-
ската железница и лично. 
Те я помнят от своето 
детство.

ДЕТСКАТА ЖЕЛЕЗНИЦА - ЕДНА ПРИКАЗКА, 
С КОЯТО СМЕ СВИКНАЛИ ОТ ДЕЦА

По своя характер тя е тес-
нолинейна железопътна 
линия, разположена в под-
ножието на Младежкия 
хълм в Пловдив. Тя е вто-
рата детска железница в 
България. Подобна има са-
мо в Кърджали.
Проектанти са Строител-
ното управление в Плов-

див „Трансстрой“ и Желе-
зопътното управление в 
града.
Строежът й започва на 21 
април 1979 г. Строена е от 
ученици и студенти със съ-
действието на пловдивско-
то гражданство. 
Релсите и вагоните са от 
железопътната линия Ко-

чериново - Рилски мана-
стир, закрита през 1954 г. 
По-късно вагоните са под-
менени.
Открита е като Детска же-
лезница „Знаме на мира“ 
на 23 септември 1979 г.  За 
откриването са отпечатани 
25 билета и са изработени 
почетни значки, раздадени 
на официалните гости. За-
крита е през 1997 г. Ако ня-
кой пази първия си билет 
или значка, значи притежа-

ТРАСЕТО И ВЛАКЪТ
Железопътната линия 
има дължина 1090 m с 
междурелсие 600 см. По 
маршрута са изградени 
следните съоръжения: га-
ра Пионер; мост; прелез с 

бариери; тунел; естакада; 
спирка Снежанка; гара 
Панорама.
Тунелът служи за депо за 
влакчето в извънработно 
време. Обиколката от гара 
Пионер до гара Панорама 
и обратно трае 25 минути. 
Максималната експлоата-
ционна скорост, с която 
влакчето се движи, е око-
ло 8 км/час.
То има капацитет от око-

ва невероятна ценност.
С инициативата на съвет-
ници като Георги Титюков, 
през 2007 общината реша-
ва да съживи това място за 
деца. След необходимия 
ремонт, атракционът е от-
крит отново на 22 септем-
ври 2007 г. 
Линията е ремонтирана от-
ново през 2013 г., сменена 
е локомотивната  батерия с 
по-мощна, позволяваща 6 
курса на ден.

Трасето е красиво и през зимата

Изгледът е разкошен

ло 50 места. Съставено е 
от локомотив и 3 вагона. 
Прави по 5 курса на ден, 
от 10:30 до 17:30 ч. Билетът 

струва 1 лев. Децата до 10 г. 
пътуват с придружител.
Пътуването си е преживя-
ване и за големи и за мал-
ки: красив хълмист терен,  
мост, прелез с бариери 

и тунел, дълъг 50 метра. 
След излизането от туне-
ла започва любимата част 
на много от малчуганите - 
естакада, дълга 125 м. под 
формата на цифрата шест. 
Не след дълго влакчето 
спира на гара Панорама. 
Там пътниците имат въз-
можността да слязат, за да 
се полюбуват на хубавата 
гледка. След престоя влак-
чето се отправя обратно 

към гара Пионер. Ако не 
сте се возили още, не тряб-
ва да чакате повече. Пре-
живяването е  уникално.

щественици са надават вой, 
че това ще нанесе непопра-
вими вреди на природната 
среда. Имало е и мнения на 
медици, че човешкият ор-
ганизъм не може да понесе 
скорост на придвижване над 
30 км в час.
НАЙ-БЪРЗИЯТ ВЛАК  

В СВЕТА ДНЕС
Разработеният в Япония 
влак на магнитна възглав-
ница /Маглев/, развиващ 
скорост от 603 км/час, офи-
циално е регистриран в 
Книгата на рекордите на 
Гинес като най-бързия в све-
та. Японският Маглев разви 
рекордната скорост на 21 ап-
рил тази година по време на 
изпитания на 42-километров 
тестов полигон, построен в 
префектура Яманаши.

направени от варовик, 
които предотвратяват ва-
гоните да се отклоняват 
от предначертания марш-
рут. 
Счита се, че първата ис-
тинска железница се е по-
явила малко преди 1605 
година в Германия  и е 
пренасяла въглища.

ПЪРВИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА
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НАШЕТО ЕЖЕДНЕВИЕ
И БЪДЕЩЕ Е ПЛОВДИВ

Младите партии са като младите хора – 
енергични са и работят много, за да се докажат.

Интервю с Георги Ти-
тюков, кмет на район 
„Централен“

Лидер сте на политиче-
ската формация „Кауза 
Пловдив”. Опишете я с 
няколко думи. 
Ние сме част от сегашния 
общински съвет. Има-
ме много инициативи. 
Голяма част от тях са се 
превърнали в решения на 
местния „парламент” и са 
влезли в действие. Имаме  
много симпатизанти и 
много поддръжници. Си-
гурно помните от предни 
избори какви шествия 
със знамена правехме. И 
как пълнехме  лятното 
кино и залите с хора. И 
сега го можем.
Но да се върнем на пред-
ставителството ни в Об-
щинския съвет на Плов-
див.
Аз пожелавам на всички 
големи партии и форма-
ции, не само в местния 
общински съвет, но и 
на национално ниво – в 
Народното събрание, да 
имат нашата ефектив-
ност. Ако всеки пред-
ставител в общинския 
съвет свършваше ра-
бота, колкото нашите 
съветници, или поне 
имаше техните иници-
ативи, Пловдив щеше 
да е друг. Много по-
хубав и успешен. И 
България – също.

Какво им е на големи-
те?
Големите политически 
формати са като големите 
фирми. Те харчат много 
енергия за вътрешна ко-
муникация, за вътрешни 
дебати, за поддържане 
на общия си интерес и 
гравитация. Те генерират 
малко идеи, защото ос-

новния им ресурс от вре-
ме се харчи за съставяне 
на общо мнение и за про-
верки. Както и за вътреш-
ни борби. Ние сме малка 
формация, в сравнение 
с другите политически 
участници. И поради 
този факт имаме само 
една цел – Пловдив.  
Ние сме млади и ис-
каме да се доказваме 
като полезни градски 
избраници. 

Хората очакват 
от големите поли-
тически формати 
много. 
Не е нужно да си го-
лям, за да правиш го-
леми промени. В практи-
чески и във филoсофски 
смисъл всяко голямо не-
що загнива отвътре. Чес-
то големите са оядени и 
апатични. Те през 
п о в е ч е т о  
в р е м е 

бранят статуквото и оре-
ола си. 

А младите искат да се до-
казват. Много често по- 
малките по-
л и -

тически формати пред-
лагат общоприемливи 

модели и така ангажират 
и големите. Това е тех-
ният шанс – да предлагат 
полезни и работещи за 

обществото проекти.

Вярвате ли в демо-
крацията?
О, разбира се! В 
момента в който 
спра да вярвам 
в равнопоставе-

ността на хо-
рата и техния 
еднакъв шанс 
и в техните ед-
накви права, 
аз ще трябва 
да си намеря 
друго поприще.  

Вечер, когато се 
прибирам вкъщи 

с няколко папки за 
домашна работа,  

често срещам 
хора с 

„портфейли” колкото мо-
ите папки. При това, на-

правени с по-малко уси-
лия и по-малко нерви. Но 
аз съм избрал това.

Вие сте еталон за ра-
ботоспособност. С уни-
кални способности за 
общуване. Дайте поне 
един довод в подкрепа 
на „неблагодарната” об-
ществена работа.

Не бих казал, че е  „не-
благодарна“. Работиш за 
удобството на хората, а 
дните ти са пълни с тех-
ните проблеми. Но това, 
което имам е уникално. 
Аз не съм сам. Хиляди 
ме познават и аз ги по-
знавам. Викат ме по име 
по улиците. Нескромно е, 
знам, но аз се радвам на 
много голяма популяр-
ност сред съгражданите 
си. 
Предполагам, че в света 
на артистите е същото.  

Това е зареждащо. 
Н а х р а н ва щ о 

душата. Не 
славата, а 
вниманието, 
което хо-
рата ти да-
ват, когато 
те срещат. 
Казват, че 
ръкопляс-
канията в 
театъра са 
като нарко-
тик. Много 
пъти съм 
си мислил, 

защо част 
от нашата интелигенция 
на стари години мизер-
ства материално. Защото 
се е къпала  десетилетия 
в аплаузи и букети с цве-
тя. 
Може би е нещо такова. 

Казвате, че корупцията 
и безработицата са про-

блем на проблемите. 
На българското съвре-
мие. Това отравя вкуса от 
всякакви успехи и напре-
дък. 
Администрацията на 
държавата или на общи-
ната, може да напише 
каквито си иска красиви 
отчети. Но това не може 
да промени действител-
ността. Социологически-
те проучвания показват, 
че хората намират тези 
два феномена за най-го-
лемите и неприятни язви 
на обществото.
Все едно да живеете в 
красива и удобна сграда, 
а да нямате мир със съсе-
дите. Хората не са щаст-
ливи, когато са заобико-
лени от нещастни съседи 
или покварени институ-
ции.

Вие имате ли решение 
на тези проблеми?  Пре-
ди време казахте, че 
хващате за ушите все-
ки, който ви предлага 
подкуп и го изхвърляте 
от кабинета.
Това е метафора. Нико-
го не хващам за ушите. 
Дори детето си. Всеки 
подкуп се прави с пре-
дисловие. Достатъчно е 
да прекратите темата. Да 
покажете, че ви е неприят-
на. Да дадете категоричен 
знак, че не приемате тако-
ва развитие на разговора. 
Хората, които се занима-
ват с тези неща, не са на-
ивни. Те не ви тръскат ед-
на кутия с пари на масата. 
Те са безкрайно изобрета-
телни. 
Е, има и много нагли. 
Но самите те знаят, че 
предлагат съучастие в 
престъпление и не са мно-
го големи куражлии. Едно 
категорично „НЕ” прекра-
тява опитите.

Георги Титюков е роден на 10 
октомври 1975 г. в град Пловдив. .От 
септември 2002 г. до ноември 2007 
г. Георги Титюков е заместник-
кмет в район «Централен». Избран 
е за общински съветник в листата 
на ОДС на Местни избори 2003 г. 
По време на Местни избори 2007 

г. е избран за Общински съветник 
в Общински съвет, град Пловдив. 
Член е на постоянна комисия 
по „Здравеопазване, социални 
дейности и етнически въпроси» 
и постоянна комисия „Децата, 
младежта и спорта». От 16 април 
2009 г. заема длъжността замест-

ник-кмет в Община Пловдив 
с ресор „Децата, младежта и 
спорта”. А от 2011 е заместник-
кмет „Спорт, младежки дей-
ности и социална политика”. 
Владее английски, френски и 
руски език. Женен с дете. Се-
га е кмет на Район „Централен“.

ПЛОВДИВ ДАДЕ СПЕШНА ПОМОЩ НА БАЧКОВСКИЯ МАНАСТИР
С 34 гласа “За” на сеси-
ята на Общинския съвет 
от 27 август бе прието 
предложението на об-
щинските съветници 
от КП „Кауза Пловдив” 
Константин Георгиев и 
Едуард Сарафян да се от-
пуснат 52 000 лева за ре-
монт на две от църквите 
на Бачковския манастир. 
Това са „Свети Арханге-
лии” и „Свети Никола”, 
чиито покриви са в мно-
го лошо състояние.
Предложението бе-
ше подкрепено от 
групата на ГЕРБ. 

„Все пак благодарение 
на навреме приетото от 
останалите общински 
съветници предложение 
на „Кауза Пловдив”, ре-

монтът на църквите на 
Бачковския манастир 
ще започне навреме и 
се надяваме да приклю-
чи до есента”, обясни 

Константин Георгиев. 
Това е светиня не само 
от регионално, но и на-
ционално значение.
Лидерът на „Кауза Плов-
див” Георги Титюков 
благодари на всички 
подкрепили предложе-
нието.
Бачковският ставропи-
гиален манастир „Успе-
ние Богородично“ е вто-
рият по големина бъл-
гарски манастир след 
Рилския. Манастирът е 
основан през 1083 г. от 
братята Григорий и Аба-
зий Бакуриани.



стройват на всеки 15 г. Тук 
всичко е правено с идеята за 
вечност.
Ще ти представя само чети-
рима от десетките римски 
императори, които са би-
ли в този град. Подбрах ги 
колкото може по-различни. 
И четири от най- впечатля-
ващите строежи от тракий-
ско римската епоха. За да 
си припомним, че светът  
не е от вчера. Всичко което 
правим, е вече правено. От 
магистралите, до водните 
атракции. От крясъците на 
тълпата, до поезията на сце-
ната. От Термите, до Библи-
отеката. Пловдив е бил и е 
световен град.            

Николай Илчевски
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ГРАД НА ИМПЕРАТОРИ, 
ПОЕТИ И ХУДОЖНИЦИ

Пловдивчанино, знай своя град!  В него са стъпвали императори, поети, архитекти и учени от це-
лия свят. Бил е дом, трибуна и вдъхновение на милиони преди теб.  И ще бъде такъв и за други.

Кой управник днес може да 
се мери с императора, съз-
дал каменната магистрала 
Виа Милитарис  – от Днеш-
ния Белград до Константи-
нопол? А той е бил тук. 
Нито един финансист не 
може да се нарича люби-
мец на народа днес, докато 
Тримонциум  помни стъп-
ките на императора, който 
опрощава всички данъчни 
задължения спрямо хаз-
ната, и за всеобща радост, 
заповядва разписките за 
дължими суми да бъдат из-
горени публично в центъра 
на Рим. Нито един бохем, 
скандалджия или друг шо-
умен, не може да си ми-
сли, че е направил фурор, 

докато историята помни, 
че по улиците на днешния 
Пловдив е шетал друг все-
държец на света - покваре-
ният император Елагабал, 
срамът на Рим, погнусата 
на Сената, убит накрая в 
една от клоаките му. Тук са 
идвали почти всички голе-
ми от света. Канцлерът на 
Германия и президентите 
на САЩ и Русия, ако идват 
всяка година в Пловдив, не 
бихме стигнали онези слав-
ни години. Годините, в кои-
то преторианската гвардия е 
блокирала улиците, фанфа-
рите са тръбели, колесници-
те са пускали искри... За да 
влезе в червена тога госпо-
дарят на света – римският 

император.
Най-великото на този град, 
мой съгражданино, е това, 
че камъните, по които са хо-
дели тези мъже, стоят и сега 
в него. Можеш да седнеш 
на същия мраморен къс, на 
който е застилана постелка 
за Траян. Да стъпиш по съ-
щите камъни, по които са 
стъпвали и всичките Авгу-
сти.
Уникален град. Велико мяс-
то. Граден от единствената 
хилядолетна империя. 
Какъв Ню Йорк, какъв Ве-
гас, какви 5 лева?? Карто-
нени, алуминиево-стъклени 
кутийки за мимолетна упо-
треба. Които самите соб-
ственици събарят или преу-

Ако днес някой може да 
си поръча за вкъщи гра-
нитогрес с размери на 
плочите 70Х70 см, то 
той е или преуспял или 
заможен. 
Защото квадратният ме-
тър на такава настилка е 
около 100 лв.
Какъв град е бил древ-
ният Пловдив, след като 

ЧЕТИРИ ФЕНОМЕНАЛНИ ГРАДЕЖА

Той е сред 30-те най-до-
бре запазени антични 
театри в света. Построен 
е  по времето на римския 
император Марк Улпий 
Траян (98–117).  За целта 
е използвана естествена-
та падина между два от 
хълмовете на Трихълми-

Стадионът, който рано 
или късно ще бъде ра-
крит напълно. Колкото и 
да струва конструктив-
ното повдигане на Глав-
ната, за да се открие ве-

Руините от единия аква-
дукт, които днес виждате 
на Коматевския възел, са 
троха от умопомрачите-
лен строителен проект. 
Били са два аквадукта. 
И са докарвали вода от 
30 км – от северните го-
ри на Родопите. Ако на-
правим сравнение чрез 
нивото на технологиите, 
все  едно днес да имаме 
поточна линия, която да 
докарва лед от Сатурн. 
Всеки ден древният Три-
монциум е получавал 
43 000 тона прясна вода.  
По въздуха и чрез уни-
кални подземни трасета 
от тръби. 

АНТИЧНИЯТ ТЕАТЪР

ето. И масивен мрамор 
от Родопите. 
Със своите 5000  места 
и днес е най-голямата 
открита зрителна сцена 
в града. Невероятния му 
дух - с гледката към пла-
нината, небето отгоре и 
колосалното Трихълмие 

АКВАДУКТЪТ

ликолепната му писта с 
30 000 седящи места око-
ло нея.  Стадионът има 
дължина 240 метра и ши-
рочина 50 метра. Помни 
надбягвания между атле-

ФОРУМЪТ

отзад, го прави едно от 
най- магическите места 
за представления в Евро-
па.
Открива го император 
Траян, но и за император 
Каракала са правени по-
добрения, които той от-
крива през 214 г.

АНТИЧНИЯТ СТАДИОН

ти, колесници, конници, 
гладиаторски борби, бор-
би с животни...
Идвали са специално от 
цялата империя, за да 
гледат  на него зрелища.

главните му улици са за-
стилани с каменни пло-
чи от 2х3 метра, с дебе-
лина 50 см. Всяка тежа-
ща между 3 и 5 тона?! 
Може да ги видите и 
днес при разкопките на 
древния Форум, около 
пощата. Този площад, 
с търговски и админи-
ст ративно-ритуални 

сгради наоколо, е зае-
мал площ от около 20 
дка. Превъзхождал е и 
превъзхожда тотално 
всички други показни  
пространства на града 
до наши дни. С Терми 
до него, със Съкровищ-
ница, Одеон, отсечка от 
голямата крепостна сте-
на и Библиотека.

... ДЕБАТЪТ ЗА АНТИЧНИЯ
от стр. 1

Парижката община пред-
вижда кулата да стои само 
25 г. След което да се демон-
тира. По време на строежа 
граждански протести целят 
спирането на проекта с мо-
тива, че кулата ще разруши 
облика на града. Протестите 
са короновани от титани на 
мисълта като Ги дьо Мопа-
сан, Франсоа Копе, Шарл 
Гарние и Александър Дюма-
син. Вестниците публикуват 
панфлети и карикатури, заед-
но с унищожителна критика 
към проекта. 

До днес кулата е посетена от 
над 260 милиона души, кои-
то, според специалисти, ос-
тавят в Париж по около 100 
евро на ден.
Идете и кажете на французи-
те днес, че кулата трябва да се 
демонтира....!
Историята е пълна с казуси, 
в които мнозинството греши. 
Но случаите, в които едно-
личното мнение, наложено 
диктатурно, е нанасяло вреди 
на обществото, са много мно-
го повече. Хиляди пъти пове-
че. Затова искаме и подкрепя-
ме широкия обществен дебат. 

ВИЖ ИМПЕРАТОРИТЕ НА 8-А СТРАНИЦА
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КАУЗА ПЛОВДИВ
Издание на хората, които обичат 
своя град, своите улици, своето ми-
нало, 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 ут-
върждава демократичните ценности 

на обществото и да мотивира любо-
вта 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

Дипломацията на Кня-
жество България трес-
каво търси оправдание 
за вече свършения факт. 
Делегация с митрополит 
Климент и директора 
на БНБ Иван Евст. Ге-
шов заминава за Дания 

СЪЕДИНЕНИЕТО, 
СВЕТЪТ,  НАРОДЪТ, 
ДИПЛОМАЦИЯТА

да умилостивява руския 
император Александър 
ІІІ, който гостува на своя 
тъст, датския крал. 
Императорът нахоква 
делегацията, а впослед-
ствие лишава Батенберг 
от руско генералско зва-

В навечерието на 6 
септември, пред Па-
метника на Съеди-
нението, кметът на 
район „Централен” 
и председател на КП 
„Кауза Пловдив“, 

С ПОТОМЦИ НА ГЕРОИТЕ

ние. Според писмения 
рапорт на митрополит 
Климент и Е.Гешов, им-
ператорът казал, макар и 
сърдито: „Съобщете на 
българския народ, че за 
разединение и дума не 
може да става, но дото-
гава, докато имате това 
правителство, нищо не 
очаквайте от мен.“
Турска кавалерия пред-
пазливо тръгва по поре-
чието на Арда. Руският 
посланик в Истанбул Не-
лидиов заявява на Пор-
тата, че преминаването 
в Източна Румелия даже 
на един турски войник, 
ще има най-тежки после-
дици - по същество за-
плаха за нова война.
Премиер-министърът на 
Англия, лорд Солсбъри, 
пише на кралица Викто-
рия: „Под достойнството 
на Англия е да признае 
съединението.“ 
Обаче телеграфира на 
посланика в Цариград 
да признае събитието де 
факто, като това в ника-
къв случай да не се раз-
бира де юре (!)

Георги Титюков, по-
срещна 130 потомци 
на дейците на Съеди-
нението.
Събитието се органи-
зира по повод 130-та 
годишнина от Съе-

динението на Кня-
жество България и 
Източна Румелия 
- исторически факт, 
чийто аналог е един-
ствено Освобожде-
нието от 1878 година.
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СУДОКУ ЗА 
НАЧИНАЕЩИ

СУДОКУ ЗА 
НАПРЕДНАЛИ

КАУЗА ПЛОВДИВ
Общност

Императорът, при който 
Римската империя достига 

Един от „петимата добри 
императори”.  

МАРК УЛПИЙ ТРАЯН
териториалния си апогей. 
Заради победите му в Гер-
мания, Сенатът му дава тит-
лата „Germanicus”.    Траян 
присъединява Дакия към 
империята и достига Месо-
потамия. Показва нечуван 
размах в строителството на 
пътища, сгради и крепости. 
Идва в Пловдив около 100-
та година, специално, за да 
открие Античния театър.

ПУБЛИЙ ЕЛИЙ ТРАЯН АДРИАН
Пристига  в Пловдив в на-
чалото на втори век, за да 
открие Античния стади-
он. Изключителен поли-
тик, стратег и хуманист. 
През периода на управле-
нието на Адриан, Римска-
та империя преживява 21 
години в мир и благоден-
ствие. Още при възкач-
ването си той опрощава 
всички данъчни задълже-
ния спрямо фиска в Рим.

Известен като Каракала.

МАРК АВРЕЛИЙ СЕВЕР 
АНТОНИН АВГУСТ

Буен, суетен и свиреп дик-
татор, в чиито шестгодиш-
ни политически чистки из 
Рим загиват около 20 000 
предимно знатни граждани 
на империята. Посещава 
Пловдив през 214 г. Откри-
ва разширения на Антич-
ния театър и присъства на 
състезанията на Античния 
стадион. Тогава игрите са 
наречени Александрийски.

Най-позорният, странен, 
разточителен и суетен им-
ператор.
Безобразният му стил 
включвал големи количе-
ства грим по лицето, спане 
през деня и правене на ор-
гии през нощта. Облечен 
като проститутка обикалял 
нощния Рим, организирал 

пълненето на фонтани с 
вино, поръчвал ордьоври 
от езици на пауни и сла-
веи, камилски деликатеси, 
животински матки. Импе-
раторът, който пожелал да 
смени пола си и отчаяно 
търсел лекар за това. Неза-
висимо от липсата на плас-
тични гении тогава, той се 
сгодява за своя „шофьор”, 
колесничаря Хиеоракъл, и 
за още един момък – атлета 
Зотик. Именно този импе-
ратор пристига в Пловдив 
през 218, за да гледа игрите 
на Античния стадион, кои-
то били наречени заради 
него Кендрисийски (Цен-
трални). И за да направи 
някои местни оргии в Тер-
мите и на Античния.

ЕЛАГАБАЛ  МАРК 
АВРЕЛИЙ АНТОНИН

Пловдив е град с особе-
на гравитация. Ако си в 
плен на обаянието му, не 
само не го забравяш, но и 
непрекъснато го възпро-
извеждаш. Където и да си 
по света.
Ето какво направи в крат-
ката си лятна почивка Ни-
колай Йордов, кандидат- 
кмет за район Тракия от 
листата на „Кауза Плов-
див”, за предстоящите 
избори.
„Бяхме на язовир Доспат 
със семейството ми. Кра-
сиво е. Много е красиво. 
Затова идваме често тук. 

Но този път решихме да 
направим нещо различно 
от риболова и кафето на 
тревата.  Събрахме със 
семейството ми изпада-
ли по земята шишарки. 
И направихме на брега 
една поздравителна кар-
тичка. За приятелите и 
за съмишлениците ни.  
Първоначалната идея бе-
ше да я пуснем в нета, но 
реших, че първо трябва 
да я видят читателите на 
вестника. Всяка сутрин 
се събуждахме, виждахме 
надписа и започвахме де-
ня с усмивка.”     

БЯХМЕ НА ПОЧИВКА 
ДАЛЕЧЕ, НО 

ПЛОВДИВ БЕШЕ С НАС

ГРАД НА ИМПЕРАТОРИ
И  НА НОВАТОРИ


