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“Пловдив 2019” чака свежи
пари, вдига двойно щата
Готви три мегаспектакъла за по 2 млн. лв. ци на културата, които за

откриването са вложили
между 1,5 и 2 млн. евро.
“Нашиятвариантщеепо-
скромен, но ще успеем да
привлечем международ-
ни зведи”, каза тя. Велчев
допълни, че откриването
на европейската столица
на културата в Пловдив
трябва да е много впечат-
ляващо.
Затрите гвоздеяв годи-

ната на титлата фонда-
цията водела разговори с
шест международни ком-
пании. Сред тях е светов-
ноизвестният режисьор
Крис Болдуин, който ми-
навазацаряназрелищни-
те спектакли на открито.
Преговори са осъществе-
ни с немската “Фейс 7” и
едно италианско студио.
Всичкибилисопитворга-
низирането на подобни
прояви.
Въвфондациятасапри-

теснени,чет.г.еизключи-
телно важна за подготов-
ката, а все още не знаят
какви средства ще им от-
пусне общинският съвет.

РАДКО ПАУНОВ

Щатът на общинската
фондация “Пловдив
2019”,коятоподготвягра-
да за европейска столица
на културата, се увелича-
ва двойно. Това ще стане
постепенно, като на пър-
во време ще бъдат назна-
чени 7-8 души.
В момента екипът на-

броява17души.Тойсеиз-
държа от общинския бю-
джет, а средното възна-
граждение е над 700 лева.
Впоследствиещеимаоще
еднопопълнениеот20ду-
ши, уточни изпълнител-
ният директор Кирил
Велчев. По думите му в
момента годишната из-
дръжка е половин ми-
лион лева.
“Изпитваме необходи-

мост от увеличаване на
артистичния и админи-
стративнияекип.Щеима-
ме много договори, пред-
стояти големиплащания,
а за това санужниспециа-
листи”, каза Велчев. До 2

Изпълнителниятдиректорна“Пловдив2019”КирилВел-
чев и артшефката на фондацията Светлана Куюмджиева

седмици фондацията се
мести отСтарияПловдив
на площад "Римски ста-
дион" в бившето минис-
терство на туризма.
“Пловдив2019”спешно

се нуждае от свежи пари,
за да започне да сключва
договорисъссвоитебене-
фициенти по проявите
през 2019 г. “В годината
на титлата предвиждаме
три мащабни спектакъла

на открито с публика
между 60 000 и 100 000 ду-
ши - откриване, лятно съ-
битие и закриване”, уточ-
ни Кирил Велчев.
Артистичната дирек-

торка Светлана Куюм-
джиева каза, че преговар-
ят интензивно с междуна-
родни студиа с опит в ор-
ганизирането на мега-
прояви. Тя даде пример с
други европейски столи-

РАДКО ГЕНОВ

32 000 лв. е отпуснала
пловдивската община на
Природонаучния музей
за влагоу-
ловител.
Той е жиз-
неноважен,
за да могат
пеперудите
да прели-
тат върху главите на по-
сетителите в новата за-
ла. Тя е изградена в
специално кръгло и
остъклено помещение
на покрива на музея. До
25 дни ще бъде открита,
съобщи кметът Иван То-
тев.
“Пловдив се превръща

в град, където един ден

не е достатъчен на тури-
стите да го разгледат”,
каза Тотев при открива-
нето на новия информа-
ционен център. Той е

трети по-
ред и се
намира на
площад
“Римски
стадион” -
там, къде-

то доскоро се помеща-
ваше култовата книжар-
ница “Отец Паисий”. Це-
ремонията откри млади-
ят цигулар Георги Дими-
тров, наричан
пловдивския Моцарт. С
него беше и кучето му,
което скимти и вие, до-
като той опъва струни.
Свещеник освети офиса.

Влагоуловител
в залата за
живи пеперуди

Кметът Иван Тотев, свещеник и цигуларят Георги Ди-
митров, наричан пловдивския Моцарт, откриха новия
информационен център. СНИМКИ: НАТАША МАНЕВА

Пропада пътят
за Болярци
АНЕЛИЯ ПЕРЧЕВА

Пътят за Болярци е в
критичносъстояние.Ця-
лотоплатноенапуканои
пропада заради тежките
камиони, които обслуж-
ват предприятията в Ка-
туница, съобщи кметът
на Садово Димитър
Здравков.
В момента шосето е

още по-натоварено, тъй

като по него е отбит тра-
фикът за Кърджали за-
радиподмянатанатръби
в Асеновград.
Вкраянамесецащеза-

почне ремонт на най-
опаснитеучастъциотот-
сечката за Болярци.
Кметът признава, че
кърпежите не са реше-
ние. Необходима е ос-
новна рехабилитация.
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