
Въглищните тецове ще са
гръбнак на енергетиката
още десетки години

Живко Тодоров: Стара Загора е
строителна площадка и се радвам на това -
каквото обещахме, се случва
■ Интервю с кмета за обновяването на града и сроковете за приключване на проектите,
за бъдещите му планове в политиката и за това как изслушва съгражданите си - на II и III стр.
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Новият фонтан пред
община Стара Загора е и
атракция, и прохлада в
горещите юлски дни.

СНИМКА: ЖЕЙНА ЖЕЛЕВА

Цената на земеделската земя
в региона се е повишила с 1,5%

■ На VIII стр.

В Стара Загора
работят 7 г.
и 4 месеца за
собствен дом

Иван Цанков, изпълнителен директор на “AES България”: Кръгово
движение
на пътя за
Раднево ■ На IV стр.

■ На VI стр.■ На XV стр.
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Всичко, коетоЖивко Тодоров,
кмет на Стара Загора:

изкупи от частна фирма, за да
осигури нормален достъп на
други фирми до пътищата в
района на бившия азотно-то-
ров завод.
- Ами да. Благодаря на прави-

телството и лично на премиера,
че се ангажира с този проблем.
Дадоха ни 300 хил. лв. На по-
следната сесия решихме да ку-
пим тези улици и така решаваме
проблема на 80 фирми. А зад тях
има около 3 хил. дка земи, които
тепърва предстои да се разра-
ботят, защото вече ще имат ин-
фраструктура и улици.
- Продължава ли Стара Заго-

ра да е строителна площадка -
това е първото впечатление на
всеки, който посети града?
- Да, продължава да бъде и аз

се радвам на това. Е, много хора
негодуват, говорят, че постоянно
някъде е разкопано, че се прави,
че се работи.
Искам да попитам същите тези

хора: преди 8 г., когато ставах
кмет, те негодуваха, че нищо не
се прави. Защото в мандата на
кмета преди мен беше 4-годиш-
но безвремие - почти нищо не се
случваше. В Стара Загора почти
нямаше проект, който да е спече-
лен, който да се реализира. И това
беше моята основна задача -

да направя така,
че администрацията
да работи, да се
променя градът

Да, има много проблеми, не мо-
же да го отречем. Проблемът с
работната ръка, с достатъчно до-
бри майстори, но в крайна смет-
ка резултатите са добри.
- Не се ли забави проектът с

реконструкцията на бул. “Цар
Симеон Велики”?
- Забави се и строителят ще

бъде санкциониран. Той си го
знае. Каза: съжаляваме, но за
да стане качествено, имаме нуж-
да от повече време. Не можахме
да намерим толкова работници,
които да свършат добре работа-
та в срока, който бяхме посочи-
ли. Признават си и казват: да,
санкционирайте ни със срока на
закъснението.

- Какво се очертава да бъде
това закъснение?
- Очаква се закъснение от ня-

колко месеца, санкцията за кое-
то ще бъде по-голяма от глобата
за строителя на ул. “Граф Игна-
тиев” в София. Но нашият проект
като стойност е много по-малък
от софийския, а ние ще наложим
много по-висока глоба. И няма
да приемем дефектирали участъ-
ци. Всичко ще бъде по конец, ко-
гато обектът бъде предаден на
общината.
- Започнаха и ремонтите по

пешеходната зона на бул. “Ме-
тодий Кусев”?
- Точно така. И там има проект

да се направи освежаване до ул.
“Гурко” на юг от общината. Няма
да се подменя старият калдъръм,
но там, където настилката е на-
рушена, ще бъде направена от-
ново.
- Върви голям ремонт и на

крайречния булевард?
- Той ще бъде ремонтиран из-

цяло. Както и голямата улица по-
край парк “Бедечка”, която е в
лошо състояние. В момента тече
ремонт и на една от основните
улици в кв. “Трите чучура - се-
вер”. Ремонтираме и в кв. “Сама-
ра 2”.
Ремонти текат навсякъде из

града. Имаме проект и за стан-
ционната градина, която ще ста-
не наистина едно от хубавите
места в града. Скоро ще рехаби-
литираме и руския пазар. Ще
премахнем грозните бараки и
той ще заприлича на коопера-
тивния пазар в центъра. А ул.
“Кап. Петко войвода” ще стане с
4 ленти на юг до “Славянска”.
Евентуално наесен, като избе-

рем изпълнител, започваме и
зоопарка. Обществената поръчка
там е за над 3 млн. лв. Дори ско-
ро ще правим организация да за-
творим зоопарка и поетапно да
извеждаме животните от клетки-
те. Разбира се, под наблюдение
и с грижа. Така че и зоопаркът
да стане прекрасен, какъвто го
искаме всички.
Ще ремонтираме и Летния

театър, сега подаваме проекта и
предстои да обявим обществена-
та поръчка и за него. С една ду-
ма -

предстои целият град
да бъде почти обновен
- Къде всъщност ще местим

лъвовете от зоопарка?
- Ще ги пуснем на свобода из

града. (Смее се.) Това в кръга на
шегата. Ще оформим временни
съоръжения на територията на
зоопарка, където да ги настаним,
докато им ремонтират домовете.
- С какви средства се из-

вършва ремонтът в зоопарка -
общински или други?
- Със средства от Фонда на

фондовете, както го наричат. Той
управлява 1,2 млрд. лв. по 4 опе-
ративни програми: “Развитие на
човешките ресурси”, “Иновации и
конкурентоспособност”, “Околна
среда” и “Региони в растеж”. Не-
говата основна дейност са струк-
турирането и управлението на
финансови инструменти, съфи-
нансирани от европейските

структурни и инвестиционни фон-
дове през програмния период
2014-2020 г.
Кандидатствахме и ни одобри-

ха и ще реализираме този
проект. След това ще вдигнем
малко входната такса за зоопар-
ка, защото той ще стане много
по-атрактивен. Така парите, кои-
то сме инвестирали в ремонта,
ще си ги върнем обратно. Парите
за другите ремонти са от различ-
ни източници - европейски и об-
щински.
- Кръговото движение, което

се изгражда на кръстовището
за Раднево в кв. “Кольо Ган-
чев”, също е нещо ново?
- Там се маха светофарът и

вместо да стават задръствания,
ще има кръгово движение с цве-
тя по средата, за да бъде и по-
красиво.
- Ако теглим чертата, колко

пари бяха вложени за благоу-
строяването на Стара Загора
през този мандат?
- Много. И въпреки че много

хора говорят, че през първия ми
мандат така, а през втория - ина-
че, искам да кажа на всички:
втория мандат аз го оценявам
като по-успешен от първия.
В първия мандат работихме

предимно да активираме общи-
ната да направи повече проекти
и да реализира една част от тях.
Във втория се направиха много
тежки обекти. Например надле-
зът над жп линията София - Бур-
гас към кв. “Кольо Ганчев”, който
през следващите 40-50 г. няма
да бъде ремонтиран. Дори сега
ще бъде направена стълба към
него, за да се качват работници-
те от завода за щори, велоалея-
та също ще бъде изградена.
Парк “Аязмото” - също. Не бе-

ше ремонтиран, откакто е напра-
вен. Знаете в какво състояние
беше, сега е различно: с освет-
лението, с чешмата на генерал
Делчев. Другият

тежък обект е новият
парк “Артилерийски”,

който до месец и половина ще
бъде изцяло готов. Той е нещо
уникално, защото друг нов парк
върху терен от 140 дка в Бълга-
рия от 1989 г. няма. Струва око-
ло 4,6 млн. лв., от които 3 млн.
са от държавния бюджет, оста-
налите са общински.
- А спортната зала в него?
- Спортната зала догодина, дай

боже, премиерът е обещал да
финансира този обект в Стара
Загора.
Друг тежък обект е центърът.

Досега имахме една затворена
асфалтова улица за център. Като
дойдат чужденци, и казват: защо
не си го направите и вие центъра
така, както е във Виена, в Ита-
лия, в Германия, пък ако ще и в
Пловдив, и в други български
градове.
Затова решихме да я затворим

тази улица. Преминахме през це-
лия негативизъм. Направихме
проект, който мисля, че е хубав.
Сега, като стане озеленяването
и като се сложат всички елемен-
ти от този проект, ще се види, че
той е нещо добро.

ВАНЬО СТОИЛОВ

- Г-н Тодоров, как ще комен-
тирате предложението на ви-
цепремиера Томислав Дончев
общините да обложат с допъл-
нителен данък тези свои жите-
ли, които работят, и по този
начин да си осигурят допълни-
телни приходи?
- Това е дадено като опция, аз

обаче не мисля, че много общи-
ни ще прибегнат към нея. Защо-
то, ако се въведе допълнителен
данък, това означава по-голямо
данъчно бреме, а оттам и по-
малки възможности за инвести-
торите. Така че това за общини-
те е нож с две остриета. По-ско-
ро не мисля, че то ще сработи.
- Т.е. общините имат други

алтернативи, за да получават
приходи.
- По-скоро общините

трябва да търсят
как да вдигат нивото
на бизнеса

- в строителството и в стопански-
те елементи, за да се получават
по-големи данъци, вместо да
вдигат данъците и заради това
да бягат инвеститорите. За нас е
по-добре да се придържаме към
ниското данъчно бреме, което е
в момента, и да привличаме по-
вече инвеститори.
- Една от крачките тук са 83-

те дка улици, които общината

● Градът е строителна площадка
и аз се радвам на това
● Ако тръгна за трети мандат,
ще искам в листата за общински
съветници на ГЕРБ освен хора
от партията да има и безпартийни
професионалисти с принос
за развитието на града

Ремонтите са ви-
зитната картичка
на Стара Загора
през това лято.
Подменят се и из-
къртенитеплочипо
пешеходната част
на бул. “Митропо-
лит Методий Ку-
сев”.

СНИМКИ: АВТОРЪТ
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обещахме,
започва да

се случва
Другото много важно - започ-

нахме процес по отвод«няване в
града. Знаете, че при обилен
дъжд заради наклона идват на
юг много големи води по ул. “Цар
Калоян”, “Хаджи Димитър Асе-
нов”, нагоре от кв. “Лозенец”. За-
ради това сме поръчали големи
дъждооттоци, най-големите въз-
можни. Те ще бъдат сложени по
основни улици - особено по
“Княз Борис”, където изградихме
голям колектор, за да може во-
дата да влиза там и да не стига
до гарата и авгогарата.
През годините този проблем не

ни беше приоритетен, но е ва-
жен, защото ниската част на гра-
да се наводнява. Вече работим и
до няколко месеца ще има зна-
чително подобрение в отводнява-
нето на града.
Ще назначим и хора, които по

време на дъжд да почистват
шахтите и да не се натрупват
там отпадъци, които да пречат
на отводняването.
- Казахте, че с кръговото на

пътя за Раднево ще се премах-
не светофарната уредба. Но в
града тези уредби са около 40.
На едни светят секундарници-
те, на други не работят, на трети
изобщо ги няма. Чуват се гласо-
ве да се премахне отброяването
на секундите до смяната на цве-
та на светофара, защотошофьо-
рите гледали секундите, а не
какъв цвят свети. Какво ще се
прави в това отношение?
- С реализиране на проекта

“Система за управление на град-
ския транспорт в Стара Загора”
ще има синхронизиране на от-
делните светофари.

На 37 кръстовища
поставяме т.нар.
умни светофари,

които ще осигуряват зелена въл-
на за градския транспорт. До 2
месеца трябва да завършим и то-
зи проект. Секундарниците ще
останат - ще бъдат ремонтирани
и ще ги има.
В момента кандидатстваме и

за електробуси за 48 млн. лв.
Искаме да сменим автобусите си
след 2 г., тогава те вече ще бъ-
дат в голяма степен амортизира-
ни. Ще ги подменим всички с
електробуси благодарение на
Европа. И замърсяването от тях
вече ще бъде нула.
- Един от големите проблеми

на завършващия мандат беше
съдбата на парк “Бедечка” и
жилищното строителство на
неговата територия.
- Помните, че принципното ре-

шение е на това място да има
парк, а не квартал. През юни об-
щинският съвет одобри проекта
за подробен устройствен план
(ПУП) на района. Мисля, че сре-

щу него има няколко жалби. Ко-
гато те минат, планът ще влезе в
сила. Тогава предстои заедно
със собствениците на терени в
общинския съвет, където са всич-
ки партии, не в администрацията,
да се направи комисия, която да
взема решения за замени, обез-
щетения и др. Нека влезе окон-
чателно в сила ПУП и ние ще
довършим с военното министер-
ство процеса на замяна на досе-
гашни военни имоти с общински
терени, с които пък да обезще-
тим собствениците, които искат
да строят. Имаме такава дого-
ворка с военните.
Предстои ни и друга замяна -

общината ще получи от универ-
ситетската болница сградата на
досегашния акушеро-гинекологи-
чен комплекс, където след ре-
монт ще настаним диагностично-
консултативните центрове, а в
замяна болницата взема част от
двора, който сега е на общината.
Да обобщя: така поетапно всичко,
което сме обещали и гарантирали
за него, започва да се случва.
- Дотук говорихме за първия

и за втория ви мандат. Ще го-
ворим ли и за трети?
- На 29 юли бях номиниран за

трети мандат от събранието на
моята партия ГЕРБ, отделно аз
ще дам отчет пред хората в гра-
да. Но ако тръгна за трети ман-
дат, ще искам в листата за об-
щински съветници на ГЕРБ освен
хора от партията да има и про-
фесионалисти, които са безпар-
тийни, надпартийни, които имат
принос за развитието на града.
Искам в бъдещия общински съ-
вет да има професионалисти,
които да бъдат лица, които хора-
та припознават.
- А евентуални кадрови про-

мени в кметския екип - сякаш
има такива очаквания?
- Категорично да. Не само че

има такива очаквания, аз също
смятам, че трябва да има повече
свежест при един следващ ман-
дат, но това тепърва ще се уточ-
нява. В следващите 2 седмици
всичко ще стане ясно.
- Не е тайна, че вие заедно с

кметовете на София Йорданка
Фандъкова и на Бургас Дими-
тър Николов сте сред кметове-
те на ГЕРБ, определяни като от-
личници. Но напоследък като че
ви ангажират много с партийна
работакаточленнанационално-
торъководство.Неселиразкъс-
вате между тези задължения?
- Аз винаги съм бил много

енергичен - не ми допада, когато
не правя нищо. Обичам да съм
под напрежение и да върша ра-
бота, тогава се чувствам жив. За
мен е удоволствие да се нато-
варвам със задачи и да осми-
слям ежедневието си.

- А какви проблеми ви по-
ставят хората, които идват в
приемните дни?
- Проблеми всякакви - от улици

и тротоари до търсене на работа.
Лични проблеми включително -
някой се скарал с комшията. Ин-
тересно е винаги.

Никога не провеждам
сам приемните си дни,
каня на тях хора от екипа,

за да си записват. Понякога има
много сериозни ситуации, има и
комични. Някой ден ще разкажа
с удоволствие на “24 часа” случ-
ки, ако решите да напишете не-
що по-развлекателно.
- Говорим само за Стара Заго-

ра, а в общината има и 51 села.
- За селата се прави много. Не

е достатъчно, но се прави много.
Направихме четвъртокласния път
Борово - Михайлово, който глът-
на страшно много пари през по-
следните 2 г. Сега ремонтираме
читалища, кметства, улици помно-
го села, отводняваме канавки. Не
сме ги зарязали в никакъв случай.
Проблемът е, че в селата данъ-

ците са много ниски и реално
приходите, които влизат в общи-
ната, са нищожни. Ние ги доти-
раме с пари от града, които на-
сочваме към тях. Знаете, че не
сме вдигали данъците от 2012 г.
Залагаме по-скоро на събирае-
мост и на привличане на пари
извън общината.
Много хора смятат, че евро-

пейските пари са даденост. До-
бре, като бяха даденост, защо в
мандата на кмета преди мен не
бяха даденост? Защото нямаше
кой да се бори, защото на мен 2
дни от седмицата ми отнема да
ходя на срещи по министерства.
Това могат да го кажат експерти-
те тук - как съм ходил лично да
съдействам да се случват тези

проекти. Ами ние от държавната
програма ПУДООС за водоснаб-
дяване и канализация сме взели
пари за “Три чучура - север”, за
“Самара 2”, за “Самара 3”. Това
кога ще го направим с общински
пари - 20 млн. сме взели само за
канализация и водоснабдяване.
А тази програма я имаше мно-

го преди аз да съм кмет. Просто
се иска тук да се заложи човек и
да работи денонощно. Е, който
не работи, той и не греши. Много
хора гледат коя плочка е крива,
коя как е поставена и т.н. Затова
и направихме група във фейсбук
“Попитай кмета на Стара Заго-
ра”, за да получавам всички сиг-
нали за нередности и за да мога
да реагирам. И да тормозя адми-
нистрацията - където има неред-
ност, да се поправя.
Но не всичко зависи от общи-

ната. Упрекват ни, че се строи
нагъсто в града. Ние работим по
закон - трябвада сепромениЗако-
нът за устройствона териториятаи
задължителните отстояния между
сградите да се увеличат, за да има
повече празни пространства. Това
е работа на депутатите, не бива
всичко да се иска от общината.
Ако един строителен предприе-

мач е подготвил документите си
според закона, главният архитект
не може да му откаже да строи,
нали ще ни осъди.
- Може ли някой да каже, че

цялата тази активност и ини-
циативите, за които говорим,
са предизборно мероприятие
на кмета Живко Тодоров?
- Който както иска, така да го

възприема. В крайна сметка
един кмет работи 4 г., за да по-
каже в края им какво е напра-
вил, но това са резултати, които
ние представяме. Това всичкото го
има и дали е предизборно, или не,
то е изработено и направено.
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Кръгово движение на пътя
за Раднево, светофарът изчезва

обхваща 235 метра от
бул. “Св. Патриарх Ев-
тимий” и 70 метра от
ул. “Загоре”. Геоме-
тричното решение
предвижда две ленти в
посока север - юг, кои-
то безпрепятствено ще
отвеждат движението
извън града, и една
лента за влизането в
Стара Загора направо.
Осъществени са лен-

ти за движение от и
към Раднево по ул.
“Загоре”.
Строително-монтаж-

ните работи ще се из-
вършват на три етапа.
Създадена е временна
организация на движе-
нието с цел пропускане
на преминаващите ав-
томобили. Първият
етап включва дейности
по югоизточното плат-
но на бул. “Св. Па-
триарх Евтимий” и по
югозападното платно
на ул. “Загоре”.
Ще бъдат ремонтира-

ни още прилежащите
тротоарни настилки,
ще бъдат изградени и
допълнителни шахти и
канализация за дъж-
довни води.
Предстои да бъдат

преустроени още тро-
лейбусната контактна
мрежа и уличното ос-
ветление.

Когато тя завърши,
на пътната връзка за
Раднево и комплекса
“Марица-изток” вече
ще има кръгово движе-
ние, а сегашният све-
тофар ще изчезне.
В средата е предви-

ден остров с формата
на елипса, който ще
бъде озеленен.
Срокът на изпълне-

ние е 80 календарни
дни. Стойността на
проекта е близо 480
хил. лева. Не се налага
промяна при маршру-
тите на обществения
транспорт, увериха от
общината.
Новото кръгово дви-

жение на натовареното
кръстовище цели да
оптимизира организа-
цията на движението
там и да подобри него-
вата безопасност. Ско-
ростта на преминава-
щите моторни превоз-
ни средства ще бъде
намалена.
Работният участък

В
средата на юли за-
почна реконструк-
цията на кръстови-

щето на бул. “Св. Па-
триарх Евтимий” и ул.
“Загоре” в старозагор-
ския квартал “Кольо
Ганчев”.

ВАНЬО СТОИЛОВ

Срокът за
изпълнение
на проекта
е 80 дни

След рекон-
струкцията
на кръсто-

вището
за Раднево
сегашният

светофар
ще бъде

демонтиран
- заменя го

кръгово
движение.

50 хиляди
нови цве-
тя бяха
засадени
в паркове-
те на
Стара
Загора
през това
лято.

СНИМКИ:

ВАНЬО

СТОИЛОВ

ВАНЬО СТОИЛОВ

О
бщина Стара Загора
ще обяви обществе-

на поръчка за проекти-
ране на охранителни
канали, които да улавят
скатните води, за да не
се стичат по улиците на
града и да увреждат ин-
фраструктурата, съобщи
зам.-кметът на община-
та Янчо Калоянов.
За целта проектантът

Трайчо Николов вече е
разработил идеен
проект.
Сегашната канализа-

ционна система на гра-
да не е в състояние да
обхване водите при
върхови количества ва-
лежи.
Охранителните кана-

ли, с които Стара Заго-
ра е разполагала, са
унищожени още през
70-те години на мина-

Охранителни канали
ще пазят Стара Загора
от наводнения
лия век и днес всички
дъждовни води от кв.
“Лозенец” се изсипват
по скатовете надолу
към центъра.
Освен това 800-ме-

тровият охранителен
канал в квартала, който
отдавна не функциони-
ра, трябва да бъде раз-
копан, изчистен и въз-
становен.
Така дъждовните во-

ди няма да влизат в ка-
нализационната мрежа,
а ще могат да се от-
веждат в две посоки -
на юг към река Бере-
кетска - днешния град-
ски канал, и на изток

към река Бедечка.
Проектът предвижда

изграждане на охрани-
телни канали от кв. “Ло-
зенец” към парк “Ми-
трополит Методий Ку-
сев”, като трасето ще
минава от запад на из-
ток и ще продължава
като закрито съоръже-
ние по ул. “Августа
Траяна” до река Бедеч-
ка.
Проектантът Николов

засега не се ангажира
с финансова оценка на
проекта. Но общината
ще търси външно фи-
нансиране за неговото
изпълнение.
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Операта
на Стара
Загора
гостува
във
Видин

На 3 август в заседателната
зала на общинския съвет
от 16 ч ще бъде представе-
на камерната опера “Проце-
сът Мерилин Монро” от Ро-
ланд Баумгартнер. Необи-
чайното място е съобразе-
но с фабулата на операта.

На сцената на крепостта “Баба
Вида” на 4 август от 21 ч старо-
загорци играят операта буфа

“Хубавата Елена” от Жак Офен-
бах. В ролята на Елена ще се

превъплъти актрисата и певица
Антоанета Добрева-Нети. Ще ди-

рижира Димитър Косев.

Оживяват героите на
Оруел от романа “1984”
● Премиерата на “Последният човек”
е в сряда в кукления театър, но билети
вече няма, спектакълът ще се играе
отново в града на 18 и 19 септември
● Милица Гладнишка изпълнява
ролята на Големия брат

ВАНЬО СТОИЛОВ

Най-новият спектакъл
на Държавния куклен
театър в Стара Загора -
“Последният човек” по
романа на Джордж
Оруел “1984”, ще бъде
представен тази вечер на
сцената на театъра. Пре-
миерата започва в 19,30
ч.
“Това е отдавнашна на-

ша мечта, дойде времето
да направим театрален
еквивалент на прочутия
роман”, каза директорът
на театъра Дарин Петков.
По думите му време е да
се каже какво ни вълну-
ва, какво мислим за този
роман, който е вечен.
“Първото заглавие за

романа си, което Оруел
обмисля, е “Последният
човек в Европа”. Затова и
ние избрахме подобно
заглавие”, казва режись-
орката Веселка Кунчева,
която в творческата си
биография вече има три

престижни награди
“Икар”. Тя е адаптирала
текста от романа за сце-
на, без да го дописва.
“Оруел е предвидил

какво ще се случи с чо-
века в неговото бъдеще.
Ние искаме да погледнем
към нашето бъдеще. Ако
не се запитаме защо сме
хора, ако продължаваме
да вървим по пътя на
аморала, ако потъпкваме
ценностната си система и
изместваме морала, наи-
стина ще стигнем до по-
следния човек”, е нейно-
то предизвикателство към
зрителите.
Любопитна е и сцено-

графията на Мариета Го-
ломехова, в която воде-
ща е идеята, че съвре-
менният човек не осъзна-
ва оковите, в които е вка-
ран. Затова и
сценографското решение
е човешка глава, затво-
рена в кутия като при

“Последният човек” по Джордж Оруел, спектакъл за възрастни, е лятната премиера на
Държавния куклен театър в Стара Загора. СНИМКА: АЛЕКСАНДЪР ТОМПСЪН

средновековно мъчение.
Музиката в спектакъла

е на Христо Намлиев и
на Милица Гладнишка.
Тук Милица се изявява
не само като певица, но
и като актриса в ролята
на Големия брат от рома-
на. За този спектакъл
старозагорският театра-
лен екип се готви от ми-
налата година. На 15 ав-
густ 2018 г. на сцената на
театъра стартира вторият
етап на 10-ото издание
на международната твор-
ческа лаборатория ате-
лие, която бе фокусирана

тъкмо върху романа на
Оруел “1984”.
Днешният спектакъл е

нейното естествено про-
дължение. Темата, която
изследва творческият ек-
ип, е човекът в нашето
съвремие - как се чувства
той, какво се случва с не-
го, какви процеси проти-
чат и може ли да оцелее.
За премиерата тази ве-

чер отдавна няма билети,
но старозагорската пуб-
лика има шанса да види
отново “Последният чо-
век” на 18 и 19 септем-
ври. Спектакълът ще го-

стува в младежкия теат-
ър “Николай Бинев” в Со-
фия на 17 октомври.
С тази постановка Дър-

жавният куклен театър
ще се представи и по
време на 11-ия междуна-
роден фестивал на кукле-
ния театър за възрастни
“Пиеро”, който започва в
Стара Загора на 24 сеп-
тември и ще продължи
до 29 септември.
Разбира се, като дома-

кини старозагорци ще
участват извън конкурс-
ната програма на фести-
вала.

ВАНЬО СТОИЛОВ

Пет концерта под
надслов “Август е му-
зика” организира през
август община Стара
Загора. Участниците
ще се изявяват на но-
вата сцена “Фонтани”
на централния пло-
щад.
Сцената е пренесена

от Античния форум
специално за концер-
тите, които ще започ-
ват в 20 часа.
На 3 август любите-

лите на френската му-

5 концерта под мотото
“Август е музика” на
сцената пред общината

джазформация X - key:
Илия Тенев, клавишни
инструменти, Радослав
Терзиев, бас китара, и
Ренко Драганов, удар-
ни инструменти.
В петък ще се прове-

де “Блус вечер под
звездите” заедно с Ка-
мен Кацата и “Блус
бенд”.
Авторска музика от

албума Bliss ще проз-
вучи на 10 август,
представя я групата
Perfekt Stranger в кон-
церта си “Симетрия”.

зика ще могат да се
насладят на концерта
“Под небето на Париж”
с участието на Надя
Тончева, вокал, и Лю-
бомир Тулумбаджиев,
цигулка, Петър Кой-
чев, китара, Момчил
Ангелов, китара, и

Христо Минчев, бас
китара.
На 7 август е кон-

цертът “Музикални
спомени” с участието
на Надя Тончева, во-
кал, и Павел Цонев,
пиано, Димитър Вака-
релов, китара, Христо

Минчев, бас китара, и
Кристиян Желев, бара-
бани.
Ден по-късно е джа-

зовият концерт Mike
sax r X-key. Той
включва изпълнения
на Милен Стойков,
саксофони и флейта, и

КаменКацатащесеизя-
ви на площада в Стара За-
гора на 10 август.

СНИМКА: ДЕСИСЛАВА

КУЛЕЛИЕВА
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Жилищен фонд в област Стара Загора през 2018 г.

89 558 
жилищни сгради
(с 54 повече в 
сравнение с 2017 г.)

32,4%
В градовете

Тухлени сгради
(с бетонна плоча или с гредоред)

2,2%
Стоманобетонни

0,9%
Панелни 

29,8%
С друга 
конструкция

67,6%
В селата

С две и три стаи

С четири и повече стаи

Едностайни

67,9%

25,5%

6,6%

67,1%

Собственост на частни 
физически лица

Средната жилищна площ на човек е 

30,7 кв. метра

97,2%
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В Стара Загора работят 7 г. и
4 месеца за собствено жилище

● На човек в областта се падат
по 30,7 квадрата жилищна площ

● Според брокери нараства
търсенето на къщи в Казанлък и
Павел баня от клиенти от София

леко поскъпване през та-
зи година в рамките на
2-3%.
Според тях обаче купу-

вачите в Стара Загора
стават все по-предпазли-
ви - правят повече огле-
ди, не рискуват да взе-
мат големи кредити и
проучват предварително
строителите и инвестито-
рите в региона.
Друга особеност на па-

зара е, че решилите да
закупят собствено жили-
ще в Стара Загора търс-
ят предимно апартамент
в новопостроена сграда
или обект в строеж.
За купувачите, които

предпочитат апартамент
в стара сграда, най-важ-
ни за избора са локация-

Павел баня от страна на
клиенти от столицата.
По данни на община

Стара Загора през м.г.
тя е издала 50 разреши-
телни за строеж на мно-
гофамилни жилищни
сгради. А само през
първото тримесечие на
т.г. в цялата област е
започнало изграждане-
то на общо 70 сгради с
303 жилища.
Сред тях едно от най-

мащабните строител-
ства на апартаменти се
очертава да бъде

започналият
строеж на
12-етажна
жилищна сграда

в Стара Загора. Апарта-
ментите в нея щели да
бъдат над 400. Строи-
телството ще даде на-
чалото на изграждането
на нов жилищен квар-
тал в града на мястото
на някогашния тютюнев
комбинат “Слънце”. Но-
вият билдинг ще изник-
не на мястото на бивша-
та административна
сграда на фирмата и
стола до нея, които ве-
че са съборени, а тере-
нът се разчиства.
Цеховете на “Слънце”

в съседство все още ра-
ботят и произвеждат ци-
гари за износ, но пред-
стои те да бъдат изме-
стени извън града, а на
тяхно място да бъдат
построени още жилища.
Фирмата бе привати-

зирана през 2008 г., ка-
то акциите є бяха изтър-
гувани чрез Българската
фондова борса.

Административната сграда на тю-
тюневия комбинат “Слънце” е събо-
рена - там ще изникне 12-етажна жи-
лищна сграда. СНИМКА: АВТОРЪТ

ВАНЬО СТОИЛОВ

Ако човек иска да си
купи жилище в Стара
Загора от 80 квадрата и
получава средната ра-
ботна заплата, трябва да
работи за покупката 7
години и 4 месеца.
Брокери на недвижими

имоти определят пазара
като стабилен и предви-
дим, очакванията са за

та и площта на имота.
Според статистиката

през последното триме-
сечие на 2018 г. в
областта са въведени в
експлоатация 45 нови
сгради със 113 новопо-
строени жилища в тях.
Спрямо четвъртото три-
месечие на 2017 г. сгра-
дите са с 18 повече, а
жилищата в тях се уве-
личават с 54. Най-висок
е делът на новопострое-
ните жилища с четири
стаи - 47,8% от всички.
Същевременно средната
полезна площ на едно
новопостроено жилище
нараства от 122,9 кв. м
през четвъртото триме-
сечие на 2017 г. на 137,9
квадрата през същото
тримесечие на 2018 г.
Средната полезна

площ на едно жилище в
областта е далеч по-мал-
ка - 71,8 кв. м, като в
градовете тя е 72,8 кв. м,
а в селата - 69,9.
Средно на жител от

областта се падат по
30,7 квадрата жилищна
площ. В градовете хора-
та живеят по-натясно -

на човек се падат по
27,7 квадрата, докато в
селата тя е 38,7.
Това показва, че всеки

старозагорец или жител
на областта би могъл да
разполага със собствена
стая в апартамента или
къщата си. Но те са раз-
положени неравномерно,
което означава, че на
места има пренаселе-
ност. В Стара Загора
обаче

се говори, че в
града има поне
3000 необитаеми
апартамента,

които по различни при-
чини стоят “под ключ”.
Като цяло броят на

жилищата в област Ста-
ра Загора към 31 де-
кември 2018 г. е бил
175 969. От тях в градо-
вете са 114 182 жили-
ща, или 64,9% от общия
им брой. 97% от тях са
частна собственост.
Според брокери на

недвижими имоти нара-
ства търсенето на къщи
в градовете Казанлък и



ЕСТАРТ VII

Център за
иновации
правят в
Казанлък
Стара Загора подкрепя участието

на фирми от двата града

В колежа на столичния Технически университет в
Казанлък се обучават близо 140 човека.

ВАНЬО СТОИЛОВ

О
бщините Стара За-
гора и Казанлък ще
обединят силите си

за създаване на региона-
лен иновационен център.
Идеята енаексперти от

казанлъшка фирма, а
проектът е сред приори-
тетните за района през
новия програмен период
наЕС2021-2027г.Занего
ще се кандидатства те-
първа.
Намерението е центъ-

рът да бъде изграден на
базата на казанлъшкия
колеж на столичния Тех-
нически университет с
участието на фирми от
двата града. По-късно се
очаквадабъдатпоканени
идасеприсъединятифир-
ми от други градове на
Югоизточния район за
планиране - Сливен, Бур-
гас и Ямбол. Целта е

в бъдещия център
да се надграждат
знанията на
академичната
общност

и да се произвеждат
иновационни продукти,
катоводещвтованачина-
ние ще бъде бизнесът.
Тазиидеябесподелена

неотдавна в община Ка-
занлъкповременасреща
между ръководството на
общината с водещи спе-
циалистиотМеждународ-
натабанказавъзстановя-
ване и развитие и Минис-
терството на регионално-
то развитие и благоу-
стройството, посветена
на новия програмен пе-

риод.
Страната ни има спора-

зумение с банката за кон-
султантска помощза под-
помагане на процеса на
програмиране през новия
период,

в подкрепа на
регионалното
развитие
на България

и за укрепване на адми-
нистративния капацитет.
А регионалното минис-

терство като компетентен
орган по провеждане на
регионалната политика
на Европейската комисия
в България предвижда
синхронизиране и по-тяс-
но обвързване на страте-
гическото планиране на
регионалното развитие с
програмирането на евро-
пейските фондове.
В разговора стана ясно,

че до 2027 г. в ЕС водещи
осивъвфинансиранетона
проекти ще бъдат “Устой-
чиво градско развитие” и
“Интегрирани терито-
риални проекти за раз-
лични сектори и терито-
рии”. За тяхната реализа-
ция ще е необходимо ши-
роко партньорство.
Като положителен при-

мер в това отношение бе
посочен проектът в сфе-
рата на туризма “Светът
натраките”, койтовечеев
напреднала фаза. Той се
осъществява по опера-
тивна програма “Региони
врастеж”.Понегообщина
Казанлъкработизаеднос
18други,включенивтури-
стическия район Долина-
та на розите.
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Земята в област Стара Загора се
търгува по 795 лв. за декар

Спрямо средната
стойност на земята в
страната - 941 лв./дка
нивите край Стара Заго-
ра все още са по-евтини
с 15,5%.

Най-скъпата земя
в областта е в
Опан - 949
лева на декар

и това е обяснимо, тъй
като общината се слави
като житницата на ре-
гиона и нивите са пло-
дородни. Най-ниска е
цената в Павел баня -
432 лв.
В същото време сред-

ната цена на рентата
на един декар наета/
арендувана земя в

областта достига 32 лв.,
което е с 3,2% повече
от 2017 г. Въпреки уве-
личението собственици-
те на ниви тук получа-
ват далеч по-ниски до-
ходи от земята в срав-
нение със средното за
страната, което е 48
лв./дка. В Старозагор-
ско рентата е с близо
1/3 по-ниска от тази в
страната.
Оказва се, че най-из-

годно е да се дава под
аренда или под наем
земя в община Радне-
во, където печалбата е
по 35 лв./дка. Собстве-
ниците на ниви в общи-
на Николаево са полу-
чили по 17 лв.
Резултатите от жътва-

та на есенниците в ре-
гиона - т.нар. бяла жъ-
тва, която вече завърш-
ва, показват, че най-ве-
роятно и тази година
собствениците на ниви,
отдадени под аренда,
ще могат да получат
миналогодишните суми.
По данни на Цветан
Берберов от Тракий-
ския съюз на зърно-
производителите доби-
вите са почти както
през 2018 г. - от пшени-
цата в областта досега
са получени по 500 кг/
дка, от ечемика - по
520. Средният добив от

Жътвата в региона приключва, стопаните са до-
волни от реколтата.

ВАНЬО СТОИЛОВ

795 лв. достига цената
на декар земеделска
земя в област Стара За-
горапрез 2018 г., съоб-
щиха от отдел “Стати-
стически изследвания” в
общината. В сравнение
с 2017 г. тя се е пови-
шила с 1,5%. Най-ве-
роятно тенденцията ни-
вите бавно да поскъпват
ще се запази и през та-
зи година.

рапицата е 300 кг.
“Тези добиви са до-

бри, тъй като в начало-
то на пролетта сушата
беше голяма и реколта-
та беше пред провал,
но по Гергьовден пад-
наха валежи”, коменти-
ра Берберов.
Възможно е тези ре-

зултати леко да спаднат
след окончателния край
на жътвата в районите
на Мъглиж, Николаево и
Казанлък, където по

принцип добивите са
малко по-ниски в срав-
нение с тези в южните
краища на областта, но
това няма да се отрази
фатално на добитите ко-
личества.

Ако се забрани
износът на зърно

заради африканската
чума по свинете, това
ще бъде сериозен удар
за българските произво-
дители.

Тази година стопаните
ожънаха по 500 кг пшеница от

декар, ечемикът даде по 520 кг

Вече регистрират фирми
за изложението
БАТА АГРО догодина

бена площ. За 4 работни
дни то бе посетено от
близо 15 400 души. За
първи път бе въведена и
демонстрация на семена,
торове и препарати за
растителна защита чрез
опитни полета с насаж-
дения.
Плановете за 2020 г.

са този бранш да присъ-
ства по-активно на БАТА
АГРО. Така посетителите
ще могат да видят на ед-
но място по-широко по-
ртфолио от продукти и
услуги, а това дава въз-
можност на земеделски-
те производители да на-
правят пряко сравнение
за различните методи за
отглеждане на културите.

ВАНЬО СТОИЛОВ

От 22 юли т.г. започна
регистрацията за фирми-
те, които ще демонстри-
рат семена, торове и
препарати за растителна
защита чрез опитни по-
лета с насаждения на
следващото изложение
на селскостопанска тех-
ника, препарати и семе-
на БАТА АГРО. То ще се
проведе от 11 до 15 май
2020 г. на бившето лети-
ще край Стара Загора.
Предстоящият панаир

ще бъде 13-и поред, но е
юбилеен, тъй като се от-
белязват 10 г. от първото
изложение. Годините и
поредността не съвпадат,
тъй като в един период
то бе организирано по
два пъти в годината.
През 2020 г. форумът

за земеделие ще е с
удължен период - общо 5
работни дни, за да могат

повече хора да го посет-
ят.
БАТА АГРО е най-голе-

мият форум в България
за земеделска техника,
продукти и услуги за сел-
ското стопанство. То се
организира от Българска-
та асоциация на търгов-
ците на агротехника от
2010 г. насам.
Тазгодишно издание

през май беше и най-
грандиозното - участваха
187 фирми на повече от
37 700 кв. метра излож-

Тази го-
дина из-
ложение-
то бе по-
сетено от
близо 15
400 души.

СНИМКИ:
АВТОРЪТ
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Два нови токографа
в клиниката

по акушерство
ВАНЬО СТОИЛОВ “Това са едни от най-из-

ползваните апарати в еже-
дневната ни работа и сме
благодарни за дарение-
то”, казва доц. Лазаров.
Работата на токографи-

те е свързана с пряката
клинична дейност и гри-
жата за бременните же-
ни. С тях се следят жиз-
нените функции на дете-
то преди раждане и не-
говото развитие в утро-
бата на майката.
“Благодаря на ръковод-

ството на болницата, че
полага големи усилия за
подобряване на здравео-
пазването в Стара Заго-
ра, а за нас това е от из-

ключител-
на важ-
ност”, каза
председа-
телят на
групата
общински
съветници
от ГЕРБ
Николай
Диков.
Според него постигнато-
то е показателно, целта
е Стара Загора да се
развива като град, къде-
то спокойно родителите
могат да отглеждат свои-
те деца.
Зам.-председателят на

парламента Емил Хри-

Два нови токографа бя-
ха дарени на клиниката
по акушерство и гинеко-
логия към Университет-
ската болница “Проф. д-р
Стоян Киркович” в Стара
Загора.
Средствата за покупка-

та - 2720 лв., са осигуре-
ни от общински съветни-
ци и местни депутати от

ГЕРБ, съобщиха от пар-
тията.
Дарението бе връчено

на доц. д-р Николай Ла-
заров, началник на кли-
никата, в присъствието
на зам.-председателя на
парламента Емил Хри-
стов и на изпълнителния
директор на болницата
проф. д-р Йовчо Йовчев.

стов, който е и общински
лидер на ГЕРБ, благода-
ри на ръководството на
болницата и на клиника-
та за усилията през по-
следните месеци - клини-
ката бе преместена в но-
ва сграда, раст и натова-
реността на клиниката.

Апаратурата е закупена с
дарение от местни депутати и
общински съветници на ГЕРБ

Депутати и
общински

съветници от
партия ГЕРБ

в Стара
Загора купиха
с лични пари
и дариха 2

токографа на
АГ клиниката.
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Стара Загора имала 55 кметове,
сред тях само една жена

ВАНЬО СТОИЛОВ

От опожарявяването
є през Руско-турската
освободителна война
през юли 1877 г. до
днес Стара Загора е
имала 55 кметове.
Първи на кметския

стол седнал поетът Пет-
ко Р. Славейков, днеш-
ният градоначалник
Живко Тодоров е 55-и
поред в кметския спи-
сък. В него има и мъж,
който управлявал само
един ден - през октом-
ври 1903 г. Гочо Бонев
става кмет, но ден по-
късно подава оставка.
Единствената жена в

тази престижна компа-

ния е покойната Минка
Стефанова, която упра-
влявала града 39-а по-
ред - от февруари 1951-
а до декември 1952 г.
Когато поема управле-
нието, тя е само на 32
г. По-млади от нея до-
сега са заемали кмет-
ския пост - Антон Ан-
дронов през 1991 г. и
Живко Тодоров през
2011 г.

Никак не є се
ставаше кмет,
но нямаше
как да откаже,

спомнят си днес нейните
близки.
Противно на очаква-

нията, Минка Стефано-
ва не била нито власт-
на, нито амбициозна
жена. Според съвре-
менниците си обаче би-
ла много всеотдайна в
работата си и винаги
поемала отговорността
върху себе си.
Кметицата е родена в

Стара Загора през 1919
г. и отраснала в семей-
ство с 3 деца. Баща є
бил инвалид от войната
и прехранвал челядта
си с коларство и дърво-
делство.
Докато учела сла-

вянска филология в Со-
фийския университет
“Климент Охридски”,
Минка се запознава
със съпруга си Жельо
Стефанов, който по-
късно става един от
първите директори на
радио “Стара Загора”.
След като учителства

2 г. в Чирпан, през
1944 г. Минка се преме-
ства в девическата гим-
назия на Стара Загора.
Няколко години по-къс-
но я назначават за ди-
ректор на училището.
Управленските спо-

собности на младата
директорка не остават
незабелязани и през
1951 г. партийните ръ-
ководители на Стара
Загора я предлагат за
председател на Град-
ския народен съвет,
което е кмет според
днешната администра-
тивна уредба.
Слаба и крехка, Мин-

ка поела тежката рабо-
та без желаниe за висо-
кия пост, защото много
обичала учителската
професия и учениците
си. Но като член на
БКП не могла да отка-

Минка Стефанова е единствената жена, сядала досега в
кметския стол на Стара Загора.

ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ ЙОРДАН КАПСАМУНОВ

же назначението.
Най-ощетени от новия

є пост били нейните
двама синове, по онова
време единият - на 9, а
другият - на 4 г.
Децата рядко успява-

ли да я зърнат, тъй като
често є се налагало да
осъмва в кабинета си.
Най-много за нея се

притеснявала майка є.
Все казвала: “Що бе,
майко, не си носиш за-
вивките в службата и
там да пренощуваш, а
си идваш едва за ня-
колко часа.”
Минка обаче отгова-

ряла, че щом е поела
работата, трябва да я
върши както трябва, а
не да се излага пред
хората.

По нейно време
било решено да
се построи завод
за осветителни
тела

в града, да се изгради
средношколски лагер в
местността Паниците
над Калофер, както и
напоителният канал от
веца да премине през
града по ул. “Братя Же-
кови”, където си е и до-
сега.
По онова време Стара

Загора имала проблеми

с водоснабдяването. За
да разхлаби водния ре-
жим в града, младата
кметица и екипът є ре-
шават да докарат вода
от село Дунавци, Ка-
занлъшко. По-късно
обаче това им начина-
ние бе приписано в ак-
тива на следващия
кмет Йордан Капсаму-
нов, твърдят нейни род-
нини.
Тъкмо зъболекарят

Капсамунов, останал на
поста 10-ина години, се
смята за един от най-
успешните кметове из-
общо в историята на
града.
През декември 1952 г.

Стефанова освобождава
кметското място, тъй
като съпругът є преми-
нава на работа в прос-
ветното министерство и
цялото им семейство се
мести в София. В след-
ващите години тя про-
дължава да работи в
системата на образова-
нието.
И до днес въпреки ня-

колкото плахи дамски
заявки за кметския стол
в Стара Загора през по-
следните години Минка
Стефанова остава един-
ствената жена, кметува-
ла в града на липите.

● Когато поема управлението,
Минка Стефанова е само на
32 г. По-млади от нея са
заемали поста - Антон Андронов
(1991) и Живко Тодоров (2011)
● През октомври 1903 г. Гочо
Бонев управлявал само ден
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Три дами с номинации
за “почетен гражданин”

множество инициативи
за благото на региона.
В момента проф. Ней-

кова е декан в Центъра
по юридически науки на
Бургаския свободен уни-
верситет. Дългогодишна-
та примабалерина на
Старозагорската опера
Снежана Дескова танцу-
ва на нейната сцена 32
г., като през това време
е наградена с орден
“Св.св. Кирил и Методий”
и е получила званието
“заслужил артист”.
Тя е основател и ръко-

водител на школата за
класически танци към
читалище “Родина 1860”.
Тази школа е единстве-
ната в града, която рабо-

ти по каноните на класи-
ческия танц, досега през
нея са преминали над
4500 деца.
Мария Жекова стана

“дарител на Стара Заго-
ра” за 2016 г., след като
предостави на общината
наследствена сграда на
стойност над 1 млн. ле-
ва. Нейното желание е
тя да се превърне в кул-
турен център за талант-
ливи деца, който да носи
името на покойния є
брат проф. Петър Жеков
- преподавател, научен
работник и композитор.
Званието “почетен

гражданин” на Стара За-
гора се присъжда за пър-
ви път през 1963 г. Тога-

ВАНЬО СТОИЛОВ

Три жени са предложе-
ни да получат званието
“почетен гражданин” на
Стара Загора до крайния
за номинациите срок 1
юли.
Това са преподавател-

ката и бивш областен
управител проф. Мария
Нейкова, дългогодишна-
та примабалерина на
Старозагорската опера
Снежана Дескова и ще-
драта дарителка Мария
Жекова.

Решение кой да стане
почетен гражданин ще
вземе общинският съвет,
а отличието се връчва по
традиция на честването
на празника на Стара
Загора 5 октомври.
Сред мотивите, с които

се издига кандидатурата
на проф. Мария Нейкова,
са, че е била областен
управител в периода
2001-2009 г., а като пре-
подавател, научен работ-
ник и общественик е
участвала и подкрепила

ва негови носители ста-
ват поетът Веселин Хан-
чев - за заслуги към бъл-
гарската литература,
както и трима съветски
граждани - космонавтите
Валентина Терешкова и
Валерий Биковски и
участвалият в строител-
ството на Азотно-торовия
завод Василий Банников.

Първи носител на званието
е поетът Веселин Ханчев

Мария Жекова
стана “дарител
на 2016 г.”. Тога-
ва тя даде на об-
щината сграда,
наследствен
имот, на стой-
ност над 1 млн.
левасъсзавеща-
нието да се пре-
върне в културен
център за талант-
ливи деца.
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Кметът на Казанлък
търси подкрепа
за млади физици

талната школа за ла-
зерни и атосекундни
рентгенови технологии
към Popminchev Labs се
ражда през тази година
и авторите є незабавно
пристъпват към нейната
реализация.
“В училище учим пре-

димно теория, в САЩ
ще можем да видим в
лабораторни условия
приложението на тази
теория”, обясняват три-
мата физици. Покана да
замине с тях е получил
и учителят им Теодосий
Теодосиев, но той пред-
почита вместо него да
отиде някой от много-
бройните му възпитани-
ци, които в момента са
студенти в Западна
Европа.
“Трябва да подкрепя-

ме младите български
надежди, защото те са
нашият капитал. Те са
бъдещето, което поема
щафетата на науката.
Няма по-значим фактор
за развитието на обще-
ството ни от образова-
нието и аз съм горда, че
тези деца са именно от
Казанлък”, категорична
е Галина Стоянова.

АЛЕКСАНДЪР ПРОДАНОВ

Кметът на община
Казанлък Галина Стоя-
нова се обърна към
местния бизнес с апел
да подпомогне тримата
млади български физи-
ци от школата на учи-
теля Теодосий Теодо-
сиев, които са покане-
ни на стаж в лаборато-
рията на проф. Теньо
Попминчев в Сан Дие-
го, Калифорния.
Казанлъшките учени-

ци Александър Глуш-
ков, Александър Прода-
нов и Стилиян Иванов
трябва да заминат през
август за 3 седмици в
САЩ. За пътуването са
необходими $ 15 хил.
долара за път, храна и
нощувки на момчетата.
Александър Проданов

е един от отличниците

ГАЛИНА СТОЯНОВА

на България, за когото
“24 часа” вече писа. В
средата на юли десето-
класникът се завърна от
международната олим-
пиада по физика в Из-
раел с бронзов медал.
Другите две момчета
също са сред младите
български надежди в
науката.
Това е първият летен

стаж за български та-
ланти в областта на фи-
зиката, който се органи-
зира с помощта на све-
товноизвестния физик
Попминчев - също въз-
питаник на школата на
Тео и почетен гражда-
нин на Казанлък.
Идеята за сътрудниче-

ство между учители от
България и експеримен-

АЛЕКСАНДЪР ГЛУШКОВ

СТИЛИЯН ИВАНОВ

ВАНЬО СТОИЛОВ

Те са нашият капитал и
бъдеще, което поема
щафетата на науката,

казва Галина Стоянова

Р
аботна група от Търговско-про-
мишлената палата в Стара Заго-

ра, водена от председателя є Олег
Стоилов, посети в края на миналата
седмица турския град Одрин. Целта
на визитата беше по-нататъшното
развитие на търговските отношения
между двата региона, като се използ-
ват активно съвременните форми на
борсовата търговия.
Първата си среща гостите проведо-

ха в Одринската стокова борса, къде-
то бяха запознати с технологията на
търговията там, както и с програмата
за развитие на борсата. Одринската
стокова борса е една от най-големите

Стара Загора и Одрин
ще развиват заедно
борсовата търговия

работи проект за съвместно развитие
на борсовата търговия, както и да да-
де предложения за преодоляване на
съществуващите между двете страни
технически, организационни и полити-
чески пречки за развитието на борсо-
вата търговия. Следващата среща на
работния екип ще бъде през есента в
Стара Загора.
Старозагорската делегация посети и

Одринската търговско-промишлена
палата. На срещата беше обменена
актуална информация за развитието на
регионите. Подчертано бе, че съще-
ствуват добри икономически, търговски
и културни отношения между тях.

в Турция. Старозагорци научиха, че
тъкмо тя е въвела първа системата от
лицензирани складове, която позволя-
ва ускорено развитие на търговията и
повишава нейната надеждност. Освен
със зърно борсата търгува и с живи
животни.

Отбелязан бе големият потенциал
за развитие на борсовата търговия
между регионите на Стара Загора и
Одрин, което може да ускори разви-
тието на двустранната и балканската
борсова търговия. Бе решено да се
сформира работен екип, който да раз-

Стара Загора и Одрин се договориха да развиват активно борсовата търговия. От години Търговско-промишлените палати в двата града имат добри контакти.
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Замислят оперен спектакъл в
“чинията” на Бузлуджа

вление беше много спе-
циално, защото се изи-
гра в черна, опушена,
все още тогава цялата в
сажди зала. За зрители-
те донесоха столове,
които подредиха напра-
во върху останките от
пода. Беше много вълну-
ващо и потискащо, още
повече че самият Улман
е загинал в немски конц-
лагер по време на вой-
ната”, разказа преди
време проф. Нейков.
“След като обезопасим

поне част от вътрешното
пространство, ще започ-
нем да пускаме посети-
тели - на първо време
ВИП, а

след това да
реализираме
не само оперна
постановка, но и
други спектакли”,

оптимист е Гергана Ми-
кова.
Не за първи път в по-

следно време сградата
на връх Бузлуджа се
свързва с операта. През
2018 г. от най-голямата
европейска федерация
от неправителствени ор-
ганизации за културно
наследство “Европа Но-
стра” признаха паметни-
ка за един от 7-те най-
застрашени обекта на
културното наследство в
Европа. Президент на та-
зи федерация е светов-
ноизвестният оперен пе-
вец Пласидо Доминго,
който определя дом-па-
метника като “изключи-
телно съкровище на
Европа”.

О
перата в Стара
Загора се готви да
представи свой

спектакъл в утробата на
рушащата се “чиния” на
връх Бузлуджа. Това по-
твърди областният упра-
вител на Стара Загора
Гергана Микова.
Представлението мо-

жело да се случи още
наесен, макар че тепър-
ва ще бъдат уточнявани
както заглавието, така и
певците, чиито гласове
ще прозвучат на необи-
чайния концерт. За него
щели да бъдат поканени
ВИП зрители.
Идеята е на директора

на операта Огнян Драга-
нов. За първи път той я
споделил в неделя пред
гостите си, когато че-
стваше своя 55-и рожден
ден. Пред медиите първа
я сподели кметицата на
Казанлък Галина Стояно-
ва, която каза за рожде-
ника: “Познавам г-н Дра-
ганов от момента, в кой-
то почука на вратата ми
и попита дали имаме мя-
сто за опера в Казанлък.
Не само че имаме, но и
общите ни проекти са
много успешни. Днес, на

Директорът на Старозагорската опера Огнян Драганов (вляво) сподели идеята си за
представление в “чинията” пред гостите за 55-ия си рожден ден.

рождения си ден, той от-
ново ме посрещна с ра-
бота, но този път свърза-
на с Бузлуджа.”
Меломаните в Стара

Загора вече наддават за
това

дали пък в
концерта на
Бузлуджа няма
да се включи и
оперната прима
Веселина
Кацарова,

която е и артистичен ди-
ректор на Старозагор-
ската опера. Сега тя е в
Швейцария, където жи-
вее постоянно, но се
очаква да се завърне в

родната си Стара Загора
в края на август.
Тогава тя ще реализи-

ра своя втори майстор-
ски клас в града на липи-
те. Преди да отпътува, тя
призна пред медиите, че
вече работи над нова ро-
ля - решила е да изпее
арията на Азучена от
“Трубадур” на Джузепе
Верди, но поне засега не
е издала къде ще се слу-
чи това.
Но за да има концерт в

бившия дом-паметник на
БКП на старопланинския
връх, като начало утро-
бата на “чинията” трябва
да бъде почистена от
строителните и други от-
падъци, трупани през го-

дините.
Ако все пак този кон-

церт се случи, това няма
да бъде първият път, ко-
гато Старозагорската
опера ще играе на нео-
бичайно за една опера
място. В Стара Загора
още си спомнят как през
1995 г., когато директор
беше проф. Румен Ней-
ков, колективът изигра
“Кайзерът на Атлантида”
от Виктор Улман в сгра-
дата, която изгоря 4 г.
по-рано - през октомври
1991-а. Целта беше да
се обърне внимание на
обществеността върху
проблема, че операта
няма свой дом.
“За нас това предста-

Дом-паметникът на Бузлуджа

ВАНЬО СТОИЛОВ

Идеята е на директора
на Старозагорската опера

Огнян Драганов

Златни рибки в
езерото на парк
“Артилерийски”
ВАНЬО СТОИЛОВ

Японското езерце в парк “Ар-
тилерийски” в Стара Загора има
нови обитатели - във водите му
бяха пуснати 50 златни рибки.
Те са подарък от старозагореца
доц. д-р Галин Николов, който се
надява рибките наистина да рад-
ват посетителите.
В същото време от общинското

звено “Озеленяване и комунални
дейности” гарантират, че рибки-
те ще бъдат хранени всеки ден.
“При добра адаптация на пър-

вите 50 броя ще бъдат добавени
още толкова”, обещаха община-
рите.

В японското езерце на парка вече
плуват 50 златни рибки.
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Иван Цанков,
изпълнителен
директор на
AES България:

Въглищните тецове

ще са гръбнак на
енергетиката още
десетки години

- Г-н Цанков, ръководите
най-големия инвеститор в
българската енергетика –
“AES България”. С кои пости-
жения компанията се гордее
най-много?
- Както казахте, “AES Бълга-

рия” е най-големият инвеститор
в енергетиката на страната за
последните 30 г. с вложения за
над 3,2 млрд. лв. Само платени-
те данъци и осигуровки през по-
следните 8 г. са над 703 млн.
лв. “AES България” изгради и
управлява най-новата и високо-
технологична въглищна центра-
ла в Югоизточна Европа - 690-
мегаватовата мощност ТЕЦ “Ей
И Ес Гълъбово”, и най-големия
вятърен парк в България - ВяЕЦ
“Св. Никола”. Винаги се стре-
мим да ползваме най-добрите и
модерни постижения от светов-
ния опит.
Гордеем се и с всичките ни

социални проекти, инвестирах-
ме над 14 млн. лв. в районите
на Гълъбово и Каварна. Големи-
те инвеститори и работодатели
в едно населено място могат да
допринесат за качествена про-
мяна на живота и смятам, че то-
ва е задължение на всяка ком-
пания. Ние влагаме енергия в
работата с местните общности и
социална ангажираност, стре-
мим се да допринасяме за успе-
хите на децата и да ги задър-
жим да не напускат родното си
място, като създаваме по-добри
условия за образование, спорт
и здраве.
- Защо смятате, че ТЕЦ “Ей

И Ес Гълъбово” е важна за
България? ЕС иска да се за-
криват въглищните централи.
- Смятаме, че тази европейс-

ка политика не бива да се при-
лага като шаблон. Трябва да се
вземат предвид националните
специфики. Производството от
въглища осигурява до 44% от
енергийния микс на България.
Ако започне ускорено затваря-
не на въглищни централи, с как-
во ще осигурим ток в близките
години? Евентуално с внос. Но
при тежка зима няма откъде да
се внесе електроенергия. Това
се случи през януари 2017 г. и
ако я нямаше ТЕЦ “Ей И Ес Гъ-
лъбово”, страната щеше да из-
пита остър недостиг.
Ето защо въглищни централи

в България ще трябва да има
още известно време. Експлоата-
цията на ТЕЦ “Ей И Ес Гълъбо-
во” осигурява над 4500 работни
места и гарантира стабилността
на енергийната система. Годиш-
но централата използва над 5
млн. тона въглища от мини “Ма-
рица изток”. Когато казваме, че
ТЕЦ “Ей И Ес Гълъбово” е клю-
чова за енергийната система,
това не е просто клише. Благо-

дарение на централата Бълга-
рия покрива изискванията на
ENTSO-E за резерв за първич-
но регулиране. Тя е най-мане-
врената въглищна мощност в
страната.
- ЕК започна процедура

срещу България заради каче-
ството на въздуха. МОСВ по-
сочи Гълъбово като един от
замърсените райони. Какво е
вашето мнение?
- Не може всички мощности

да бъдат поставяни под общ
знаменател. В ТЕЦ “Ей И Ес Гъ-
лъбово” са внедрени съвремен-
ни решения, които гарантират
безопасна работа и спазване на
екологичните стандарти. Цен-
тралата постига степен на се-
роочистване до 98%. Стремим
се при управлението на отпадъ-
ците също да прилагаме най-ви-
соките екологични стандарти.
Нашите български инженери

печелят международни награди
точно за екологичните си реше-
ния. Ето защо вярвам, че въз-
действието върху околната сре-
да от нашето производство е
минимално, и не може да бъде
причина за започналата проце-
дура.
- Как гледате на предстоя-

щите промени в енергийния
сектор, които произтичат от
ангажиментите на страната
към ЕС?
- Виждаме, че за енергетика-

та до 2030 г. ЕС заложи нама-
ляване на парниковите газове с
40% спрямо 1990 г., увеличава-
не на дела на ВЕИ и енергийна
ефективност до 27%. Но вече
казах, че в България делът на
въглищната енергия е над 40%.
Очевидно е, че няма как това
производство да бъде зачеркна-
то и да бъде заменено с ВЕИ
през следващите 10 г.
Ще имаме нужда и от тецове,

за да балансираме системата.
Затова въглищните централи
ще продължат да бъдат гръбнак
на българската енергетика в
средносрочен план. България
има запаси от въглища за още
60 г. и използването им е част
от енергийната ни независи-
мост.

- AES е световен лидер в
прилагането на иновативни
технологии. Разкажете пове-
че за тях.
- AES първа реализира

проект за виртуален язовир,
който представлява руслова
ВЕЦ и батерия за съхранение
на енергия. Парковетете за съ-
хранение на енергия подпома-
гат увеличаването на дела на
ВЕИ в енергийното производ-
ство. С проекта ни за хибриден
парк за производство и съхра-
нение на слънчева енергия
Lawa’i Solar and Energy Storage
тази година спечелихме най-го-
лямата награда на престижния
Edison Electric Institute. Ние сме
пионери и в използването на
дронове за работа в опасна
среда и за изграждане на енер-
гийни мрежи в труднодостъпни
места. Тази година във ВяЕЦ
“Св. Никола” реализирахме пи-
лотен проект за обследване на
вятърните турбини с дронове.
Смятаме, че различни нови тех-
нологии могат да революциони-
зират производството на елек-
троенергия, което досега се
смяташе за консервативно.

Затова се надявам централи-
те, които отговарят на най-висо-
ките стандарти, да продължат
да работят и да подпомогнат
прехода. Горд съм, че нашата
централа е пример за това.
- Притежавате и най-голе-

мия вятърен парк в България.
Кое производство е приори-
тет?
- Нашият приоритет е един -

да осигурим сигурност на елек-
тропроизводството и да рабо-
тим за развитието на българ-
ската енергетика. В глобален
мащаб мисията на AES е да ус-
кори постигането на по-безо-
пасно и по-зелено енергийно
бъдеще. Затова и изградихме
ВяЕЦ “Св. Никола”. Със своите
52 вятърни турбини и мощност
156 мвт паркът допринася за
изпълнението на целите на
България за дела на ВЕИ в об-
щия енергиен микс. За “AES
България” опазването на екоси-
стемите е приоритет, в парка
чрез радар и екип орнитолози
се следи денонощно за прели-
тащи птици и при най-малък
риск от сблъсък турбините се
спират.

Модерните централи като
ТЕЦ “Ей И Ес Гълъбово” ще

помогнат за енергийния преход
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Стара Загора става столица на
ВАНЬО СТОИЛОВ

бирата за 5 днибирата за 5 днибирата за 5 днибирата за 5 днибирата за 5 днибирата за 5 днибирата за 5 днибирата за 5 днибирата за 5 дниГрафа и Миро откриват
фестивала на 4 септември

Традиционният за Ста-
ра Загора бирен фест за
пореден път кани любите-
лите на качественото пи-
во и почитателите на му-
зиката на поляната до
парк “Загорка”, където от
4 до 8 септември ще се
проведе BeerФестът.
Тъй като това е 5-ото

издание, организаторите -
община Стара Загора и
“Загорка” АД, ще предло-
жат 5-дневна музикална
програма, като са запази-
ли философията за музи-
кално разнообразие във
всяка от вечерите.
На 4-и на сцената ще

се качат Over Ground

с публиката. Навръх праз-
ничния 6 септември про-
грамата включва Rock
Stage, “Ахат”, “Контрол” и
специалното участие на
прабългарската школа за
оцеляване “Багатур”.
За 7 септември е пред-

видена роккулминацията,
когато легендарният Джо-
ни Джоели - вокалист на
Axel Rudi Pell, ще зарадва
родната публика заедно с
група “Еридан”.
В последния ден от фе-

ста ще свирят Dirty
Fingers, “Иво Руев бенд”,
“Обратен ефект”, Стефан
Вълдобрев и “Обичайните
заподозрени”.

И тази година организа-
торите осигуряват без-
платна автобусна линия
за фестивалните дни, коя-
то е и част от кампанията
за отговорна консумация
“Когато шофираш, никога
не пий алкохол”. По този
начин всички посетители
на феста ще могат да се
насладят на хубавата му-
зика и бира, като съще-
временно останат и отго-
ворни на пътя. Безплатна-
та автобусна линия е до-
стъпна от 20,30 ч до полу-
нощ. През 5-те дни ще
има специални места за
разделно събиране на от-
падъци.

МИРО ГРАФА

Brass Band, а двама от
най-обичаните български
изпълнители - Графа и
Миро, ще направят ве-
черта уникална и ще да-
дат заряд за следващите

дни. Във втората вечер
феновете на рапа ще
имат своите звездни мо-
менти, когато Deep Zone
Project, Спенс и “Ъпсурт”
ще споделят хитовете си
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