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МЕСТЕН
РАДКО ГЕНОВ

32 000 лв. е отпуснала
пловдивската община на
Природонаучния музей
за влагоуловител.
Той е жизненоважен,
за да могат
пеперудите
да прелитат върху главите на посетителите в новата зала. Тя е изградена в
специално кръгло и
остъклено помещение
на покрива на музея. До
25 дни ще бъде открита,
съобщи кметът Иван Тотев.
“Пловдив се превръща
в град, където един ден
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не е достатъчен на туристите да го разгледат”,
каза Тотев при откриването на новия информационен център. Той е
трети поред и се
намира на
площад
“Римски
стадион” там, където доскоро се помещаваше култовата книжарница “Отец Паисий”. Церемонията откри младият цигулар Георги Димитров, наричан
пловдивския Моцарт. С
него беше и кучето му,
което скимти и вие, докато той опъва струни.
Свещеник освети офиса.

Влагоуловител
в залата за
живи пеперуди

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

Пропада пътят
за Болярци
АНЕЛИЯ ПЕРЧЕВА

Пътят за Болярци е в
критично състояние. Цялото платно е напукано и
пропада заради тежките
камиони, които обслужват предприятията в Катуница, съобщи кметът
на Садово Димитър
Здравков.
В момента шосето е
още по-натоварено, тъй
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“Пловдив 2019” чака свежи
пари, вдига двойно щата
Готви три мегаспектакъла за по 2 млн. лв.
РАДКО ПАУНОВ

Щатът на общинската
фондация
“Пловдив
2019”,коятоподготвяграда за европейска столица
на културата, се увеличава двойно. Това ще стане
постепенно, като на първо време ще бъдат назначени 7-8 души.
В момента екипът наброява 17 души. Той се издържа от общинския бюджет, а средното възнаграждение е над 700 лева.
Впоследствие ще има още
едно попълнение от 20 души, уточни изпълнителният директор Кирил
Велчев. По думите му в
момента годишната издръжка е половин милион лева.
“Изпитваме необходимост от увеличаване на
артистичния и административния екип. Ще имаме много договори, предстоят и големи плащания,
а за това са нужни специалисти”, каза Велчев. До 2

Изпълнителният директор на “Пловдив 2019” Кирил Велчев и артшефката на фондацията Светлана Куюмджиева

седмици фондацията се
мести от Стария Пловдив
на площад "Римски стадион" в бившето министерство на туризма.
“Пловдив 2019” спешно
се нуждае от свежи пари,
за да започне да сключва
договори със своите бенефициенти по проявите
през 2019 г. “В годината
на титлата предвиждаме
три мащабни спектакъла

на открито с публика
между 60 000 и 100 000 души - откриване, лятно събитие и закриване”, уточни Кирил Велчев.
Артистичната директорка Светлана Куюмджиева каза, че преговарят интензивно с международни студиа с опит в организирането на мегапрояви. Тя даде пример с
други европейски столи-

като по него е отбит трафикът за Кърджали заради подмяната на тръби
в Асеновград.
В края на месеца ще започне ремонт на найопасните участъци от отсечката за Болярци.
Кметът признава, че
кърпежите не са решение. Необходима е основна рехабилитация.
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ци на културата, които за
откриването са вложили
между 1,5 и 2 млн. евро.
“Нашият вариант ще е поскромен, но ще успеем да
привлечем международни зведи”, каза тя. Велчев
допълни, че откриването
на европейската столица
на културата в Пловдив
трябва да е много впечатляващо.
За трите гвоздея в годината на титлата фондацията водела разговори с
шест международни компании. Сред тях е световноизвестният режисьор
Крис Болдуин, който минава за царя на зрелищните спектакли на открито.
Преговори са осъществени с немската “Фейс 7” и
едно италианско студио.
Всичкибилисопитворганизирането на подобни
прояви.
Във фондацията са притеснени,чет.г.еизключително важна за подготовката, а все още не знаят
какви средства ще им отпусне общинският съвет.

