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Кметът
д-р Иван Иванов:

ДИМА МАКСИМОВА

- Д-р Иванов, на финала на
втория управленски мандат
какво отчитате като най-се-
риозен успех за Севлиево?
- Трудно ми е да определя

само един проект, който да
бъде отчетен като успешен -
от една страна, е важен ком-
фортът за хората, който им
осигуряваме чрез санирането
на сгради и инфраструктурни-
те проекти. От друга страна,
им

гарантираме
спокойствие чрез
видеонаблюдението,

от трета - важни са култур-
ните дейности, фестивалите,
многобройните извънкласни
и спортните дейности, които
общината финансира.
Не на последно място то-

ва, че опазихме болницата,
че общината няма дългове,
че идват много нови инвести-
тори, остават и разширяват
производството си, благода-
рение на което хората имат
препитание и стабилност.
Първите ефективни дей-

ствия, които бяха направени
по отношение на решаване-
то на проблема с водата, съ-
що вече дават своя резултат,

а е направено и необходимо-
то за пълно справяне с про-
блема в съвсем кратки сроко-
ве.
Отличници сме и по евро-

проекти, с които видимо ус-
пяхме да променим градската
среда. Ние сме един от градо-
вете с най-много санирани
блокове, с напълно ремонти-
рани детски градини и учили-
ща, а сега работим по ремон-
тите и на детските площадки.
Игрищата на открито също

са сред добрите идеи, които
бяха реализирани успешно.
А социалните дейности са
сред знаковите постижения
през мандата - програмата
за подпомагане на двойки с
репродуктивни проблеми,
различните социални центро-
ве, които бяха разкрити, и
много други.

Най-важното е, че с инве-
стиции за над 43 млн. лева в
последните години Севлиево
се променя и това се усеща.

- Общината е сред отлич-
ниците в страната, как се
постига това?
- С много здрав разум,
добра стратегия за
развитие на района,
финансова дисциплина
и много тичане
Като знак за признание и

оценка за дейността ни са и
многобройните отличия, които
получихме през годините. Ис-
кам отново да благодаря на в.
“24 часа” за добрата организа-
ция и честта да получа първа-
та награда в кампанията
“Образцова община”.

(Продължава на II стр.)

� Всички училища и детски градини са
ремонтирани. Инвестираме в младите
� Общината е без задължения
и с рекорден бюджет
� Имаме 1200 компании, които
влагат средства в производствата си
и в градската среда

Варварски
събор на
крепостта
“Хоталич”

� На V стр.

Общината с
приз за успешен
мениджмънт в
туризма Тиквеният фест

започва на 10 ок-
томври - на III стр.
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В Севлиево са обновени общо 32 многофамилни жилищни сгради. Част от тях са по
Националната програма за саниране, а другите са по “Регионално развитие”.

Стъпка към справяне с безводието в Севлиево бе реконструкцията на довеждащия
водопровод от р. Видима до пречиствателната станция “Стоките”.

Кметът
д-р Иван
Иванов:

С 43 млн. лв. инвестиции
променихме Севлиево
за 8 г. и това се усеща

(Продължение от I стр.)
През миналата година спече-

лихме награда в категория “Мла-
дежки дейности и спорт”. През
юни тази година пък бяхме отли-
чени като фестивална дестина-
ция. Златен приз по време на
международната туристическа
борса “Ваканция и спа Експо” ни
бе отсъден за “Хоталич” - истори-
чески обект, превърнат в тури-
стическа атракция през 2016 г.
През 2012 г. Севлиево получи

награда за “Най-много започнати
и реализирани проекти със сред-
ства на ЕС”, а през 2013-а взех-
ме приз за “Най-активна община”
в националната кампания “Зеле-
на България”.
Това са само част от отличия-

та, с които хората и институциите
оцениха дейността ни през годи-
ните.

В общината разликите
са видими особено
за туристите,

които идват по време на много-
бройните ни събития всяка годи-
на. Последната награда, която ни
връчиха, е за успешен менидж-
мънт в туризма.
Действията ни са подкрепени и

от факти. Бюджетът, който отче-
тохме за 2018 г., бе рекорден за
община Севлиево и няма никак-
ви просрочени задължения. Тази
година го подобряваме с 30,2
млн. лева и отново най-много са
за образование.
- Как се превърна градът в

притегателен център за внуши-
телните чуждестранни и бъл-
гарски инвестиции?
- За инвестициите помага не

само географското ни местополо-
жение и добрите транспортни
връзки. Създаден е и много до-
бър инвестиционен климат.
Помагаме на бизнеса активно.

Всъщност в общината имаме
около 1200 компании, които вся-
ка година инвестират сериозни
средства не само в производ-
ствата си, но и в подобряване на
околната среда.
Данъчната политика на общи-

ната и електронното обслужване
също не са без значение. Компа-
ниите продължават да инвести-
рат милиони през последните го-
дини в разширение и модернизи-
ране на производството си, което
показва, че се чувстват добре в
Севлиево.
Бизнесът и общинската адми-

нистрация работят заедно за об-

щото благо на всички хора в ре-
гиона - създават се нови работни
места, стандартът на живот се
повишава.
Продължаваме да инвестираме

в здравната и в социалната ин-
фраструктура, което също се
случва с подкрепата и на бизне-
са.

При нас се отчита
и най-ниската
безработица в
област Габрово

- на практика има недостиг на
работна ръка.
- Как се намират работници

за толкова производства?
- Хора от съседните градове

пътуват всеки ден, за да работят
в Севлиево. Бизнесът намира на-

чини да се справя с проблема.
Общината се старае да подкрепя
учебните заведения при създава-
нето на нужните кадри.
Професионалното образование

е ориентирано към производства-
та, характерни за общината, об-
вързано с новите методи на обу-
чение и професионална подго-
товка.
- Посочете някои от големите

проекти, които реализирахте
през последните 4 години.
- Стараем се Севлиево да бъде

пример за развиваща се модер-
на община. Инвестираме сериоз-
ни средства в подобряване на
инфраструктурата в цялата общи-
на. В момента извършваме реха-
билитация на общинския път Се-
влиево - Крушево - Младен, фи-

нансиран по Програмата за раз-
витие на селските райони
(ПРСР).
Подменят се тротоарните на-

стилки и се прави преасфалтира-
не на 13,7 км пътен участък.
По същия проект се прави и

ремонт на ул. “Васил Левски”. На
много места в града вече са ре-
монтирани тротоарите и приле-
жащата инфраструктура. Всяка
година поетапно ремонтираме и
улици в селата.
По ПРСР
имаме одобрен
проект за ремонт и
рехабилитация на
три ключови улици:

“Росица”, “Стара планина” и
“Цар Симеон Велики” в града.
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В Севлиево са обновени 9
сгради по Националната програ-
ма за саниране и още 23 много-
фамилни сгради, финансирани
със средства по Оперативна
програма “Регионално разви-
тие”.
Училище “Васил Левски” в се-

ло Шумата също е обновено със
средства по ПРСР, а в момента
тече процедура по избор на из-
пълнител за ремонта на детски-
те градини в селата Душево и
Градница.
Всички тези проекти са важни

за общината и ние продължава-
ме да полагаме усилия за по-
добряването на градската сре-
да. Съумяхме да реновираме
всички детски градини и учили-
ща в града.

Успяхме да изградим
и точки за безплатен
високоскоростен
интернет

на територията на общината,
както и видеонаблюдение.
Получаваме сериозна под-

крепа от бизнеса по отношение
на ремонтни дейности в раз-
лични сфери: детски комплекс
“Йовко Йовков”, Часовниковата
кула, здравни заведения,
спортни съоръжения и др.
В момента съвместно с тях

завършваме ремонт и на дет-
ската площадка в парк “Чер-
ничките”. Тук е и новата велоа-
лея.
Сериозни вложения продъл-

жаваме да правим в обновява-
нето на парковете - вече са по-
ставени първите соларни пей-
ки, с подкрепата на “Енекод”.
Изградена е спортна площадка
в жилищния квартал “Митко
Палаузов”, пред завършване е
друга в квартал “Димитър Бла-
гоев”.
Очакваме в скоро време да

започне да се работи и по
проекта за нова площадка в
ОУ “Христо Ботев”. Последните
две са с изкуствена трева.

От голямо значение
за спортистите бе
и ремонтът на
спортната зала

в града. Работили сме и по
устойчивото развитие на села-
та в община Севлиево. Изгра-
дена е противопожарна кула в
село Крушево, възстановен и
озеленен е паркът в село Горна
Росица, ремонтирана е детска-
та площадка и кът за отдих в
село Сенник.
С подкрепата на бизнеса - на

“Идеал Стандарт - Видима”,
“Хамбергер” и АББ, продължа-
ва обновяването на отделения-
та в местната болница.
Една от целите ни е и финан-

совото укрепване на болница-
та, за да може хората от Се-
влиево и региона да продължат
да получават добро здравео-
пазване.
Успешно развихме среднове-

ковния град и крепост “Хота-
лич”, където беше изграден ин-
формационен център с интерак-
тивен музей на открито и за-
крито. В рамките на последни-
те 8 години значително е
подобрена транспортната ин-
фраструктура.
Изградихме сепарираща ин-

сталация и в
момента се строи
съоръжение за
компостиране на
биоотпадъци

и прилагане на модел за раз-
делно събиране в община Се-
влиево. Това е само малка част
от всичко свършено през годи-
ните.
- За какво не ви стигна вре-

ме да довършите?
- Може би един от най-набо-

лелите проблеми на община Се-

влиево, свързан с водата и водо-
провода, макар да отчитаме на-
предък. Извършена е реконструк-
ция на водопроводната мрежа на
селата Петко Славейков и Кръ-
веник. Ремонтиран е довеждащи-
ят водопровод до Стоките и част
от източния водопроводен клон
за питейна вода.
Предстои да бъде увеличен ка-

пацитетът на помпените станции
чрез подхранване на водовзем-
ните тела на шахтовите кладен-
ци. Реконструирани са участъци
от главни канализационни клоно-
ве и е реализиран проект за ре-
хабилитация и разширение на
водопроводната и канализацион-
ната мрежа на Севлиево.
- Освен в подобряването на

градската среда влагате не-
малко средства за образова-
ние, младежки дейности и
спорт. Избройте някои от успе-
хите, с които севлиевци се
гордеят.
- Много са изявите и постиже-

нията на младите хора в различ-
ните области. Ако се изброяват,
рискуваме някой да остане извън
списъкa. Важно е да се отбеле-
жи, че ние

продължаваме да
влагаме средства и
усилия за развитието
на различните заложби
на младежите

в града. На практика имаме
спортни клубове по всички
спортове и общината устойчи-
во ги финансира. Това е и ед-
ната от причините да имаме
толкова много шампиони и
инициативи с младежко учас-
тие. Увеличават се състеза-
нията, на които Севлиево е до-
макин.
- Какво още искате да на-

правите в общината, за да
ви гласуват севлиевци дове-
рие за следващ мандат?
- Много е направено и то се

вижда от всички. Има какво да
се направи и през следващия
мандат - много спечелени
проекти, по които тепърва ще
се работи, много нови начина-
ния, които ще се развиват в
бъдеще.
Заварихме общината с ня-

колко милиона дефицит и за
по-малко от 6 месеца успяхме
да оправим финансовото є съ-
стояние. Сега община Севлие-
во няма дългове и на практика
има всички предпоставки да
продължи да се развива.
Севлиевци го знаят.

Община Севлиево
с признание

за успешен
мениджмънт

в туризма
ДИМА МАКСИМОВА

В града очакват
най-големия фестивал
- Празника на тиквата,
който ще се проведе
от 10 до 14 октомври

На официална церемония в
Централния военен клуб в
София кметът на Севлие-

во д-р Иван Иванов получава
днес отличието за “Успешен
мениджмънт в туризма”. Призът
се връчва по повод Световния
ден на туризма, а събитието е
под патронажа на ресорното
министерство. За да стигне до
победител в своята категория,
Севлиево доказа, че не само е
сред икономически най-добре
развитите общини в Северен
централен район, а и е попу-
лярна фестивална дестинация.
“В културната сфера се ста-

раем да реализираме различни
проекти, с които да съхраним
българското и да оставим по-
слание за поколенията. Общи-
на Севлиево и тази година
приюти уникалния фестивал
“Семе българско”. Сред харак-
терните събития е и фестивалът
на народното творчество “Море
песен екна” в памет на леген-
дарния Борис Машалов, както
и фестивалът за автентичен
фолклор край връх Бабан”, каз-
ват от общинската управа.
Преди седмица се проведе 3-

ото издание на рокфеста “Хота-
лич” с рекорден брой посетите-
ли. Средновековният град и
крепост “Хоталич” е сред 5-те
най-големи крепостни центъра

извън българските столици.
Старината се превърна в място
с успешно реализиран проект
зареставрацияисоциализацияи
предстои да е домакин на тради-
ционния фест на историческото
наследство.
Най-големият фестивал, за

който севлиевци вече се под-
готвят, е Празникът на тиквата.
Фиестата в оранжево ще се
проведе от 10 до 14 октомври в
навечерието на Деня на града.
Тиквени кулинарни изкушения,
карнавално шествие и музикал-
на програма привличат хиляди
туристи. По това време в Се-
влиево ще гостува и фестива-
лът “Улицата”. Всяка година идва
и “София филм фест”.
“Тези проекти са успешни и е

реднодазапазимтрадициите.Не-
случайно през последните години
Севлиевопечелинаградипоотно-
шение на мениджмънта в туриз-
ма”, казва кметът Иван Иванов.

Мажоретките на
Севлиево пред-
вождат празнич-
ното шествие.

СНИМКИ:
ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

Над 300 деца са обхванати в
проекта “Равен шанс за всички”

ДИМА МАКСИМОВА

Грижата за децата още от
ранна възраст е сред приорите-
тите на общината в Севлиево.
Екип от експерти реализира зна-
чими проекти за подкрепа и
образователна интеграция както
на малчуганите, така и на техни-
те семейства.
Знаков проект е “Равен шанс

за всички”, който се изпълнява
вече 7 години и е обхванал над
300 деца. Започнал със сред-
ства от Световната банка като
разработка за социално включ-
ване, той доби устойчивост, след
като общината спечели финан-
сиране по ОП “Развитие на чо-
вешките ресурси”. Основната му
цел е предоставяне на подкрепа
на децата и техните семейства
за подобряване на достъпа до
здравна грижа, формиране на
родителски умения, подобряване
на семейната среда, повишава-
не на готовността на децата за
училище, предотвратяване на
настаняването им в институции.

Ателие за приказки в детската градина “Радост”

Екип от специалисти са на раз-
положение на семействата, за
да им помагат в различни напра-
вления.
Има и проект за детските гра-

дини, насочен към подкрепа на
етническите малцинства и тяхна-

та образователна интеграция.
“Детската градина - моето люби-
мо място” обхваща 150 деца и
100 родители. Дейностите се
реализираха в ДГ “Радост” в Се-
влиево и ДГ “Мечо Пух” в с. Пет-
ко Славейков.
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- За последните 27 години 
“Идеал Стандарт – Видима” се 
превърна в пример за успешна 
инвестиция у нас и мотор на ико-
номическото развитие не само 
за Севлиево, но и за Габровска 
област. Задължава ли Ви това?

Ярослав Дончев: Да бъдем опре-
деляни като двигател за икономи-
ческото развитие на региона мисля, 
че има няколко фактора. Първият са 
хората – работниците и служителите. 
Това не е клише, защото тези хора 
правят компанията. Силни ръководи-
тели, служители и работници, които 
работят заедно, за да може компа-
нията да се развива и просперира. 
Колкото повече тя е успешна, толко-
ва повече ентусиазмът се изгражда 
и развива. 

За успеха на компанията гово-
рят и резултатите, въвеждането на 
иновации в продуктите, сериозни 
нивестиционни програми за техно-
логично обновление и създаването 
на благоприятни условия на труд. 

Не на последно място е сериозна-
та подкрепа от страна на общината и 
държавните структури за създаване-
то на благоприятна бизнес среда и 
подобряване средата на живот. Раз-
биране, помощ, съдействие - това 
подпомага компанията да развива 
мощностите си в съответната страна 
и в съответния град. Под егидата 
на “Идеал Стандарт – Видима” и 
благодарение на добрия бизнес нюх 
за утвърждаване на компанията в 
региона бе създаден индустриален 
клъстър. 

Много важна е и средата на жи-
вота на хората, работещи в нашата 
компания. Невъзможно е при 3200 
служители и работници и да нямаме 
социална отговорност. Това е наша-
та отговорност като компания и най-

“Идеал Стандарт – Видима” е сред 
най-големите предприятия в страната, 
които са предопределили икономическото 
развитие на цял регион в България. 
През 2019 компанията отбелязва 
85 години от своето създаване. Разговаряме 
с Ярослав Дончев, изпълнителен директор 
на дружеството, и Емил Гатев, директор 
на завода за арматура, за развитието 
на компанията, инвестициите в завода 
за арматура и плановете им за бъдещето.

голям работодател в региона. Не 
можем да си позволим да останем 
безразлични. Също така имаме ня-
колко съвместни инициативи с други 
компании в региона, които тази 
година продължаваме – основно 
насочени в здравеопазването с цел 
подобряване на условията в МБАЛ 
“Д-р Стойчо Христов”. Мисля, че 
имаме добра синергия и разбиране 
за подобряване социалния и ико-
номическия живот в града, което е 
знак, че добрият пример заразява. 

- По данни на НСИ в компанията 
работят 10% от всички наети в об-
ласт Габрово и тя задава ръста на 
работните заплати в региона. По 
какъв начин привличате и задър-
жате хората – възнаграждение, 
социални политики?

Ярослав Дончев: Хората, или по-
точно – благополучието на хората, 
винаги е бил основен фокус на мест-
ното ръководство на компанията 
през всичките години на динамично 
развитие. Винаги сме се старали да 
постигаме баланс между интересите 
на компанията и грижата за нашите 
работници и служители. Не е кли-
ше, че компанията – това са хората, 
които работят в нея и в тази връзка 
ние сме длъжни да отговаряме на 
техните потребности. Всяка година 
се стараем да осигуряваме макси-
мално възможното увеличение на 
възнагражденията, както и успяваме 
да поддържаме и обогатяваме една 
доста мащабна социална програ-
ма, дори и в години икономически 
затруднения, какъвто беше пери-
одът след кризата от 2009 г. Всички 
вътрешни проучвания за удовлетво-
реност на персонала ни показват, че 
хората ценят най-много това, че ком-
панията им дава сигурност, защото е 
стабилен работодател.

През последните години и ние, 
като повечето работодатели, също 
изпитваме затруднения при наби-
рането на работници за производ-
ствата. Нивото на безработица в 
региона е 3%, а област Габрово е 
след най-бързо обезлюдяващите се 
в страната. Отчитаме и постоянно 
понижаване на квалификацията и 
мотивацията за работа на кандидати-
те. За да се справим с това, посто-
янно надграждаме нашите процеси 
за обучение и оценка на трудовото 
представяне. От години организира-
ме стажантски програми за студен-
ти, а през последните две години и 
за ученици, за да може и младото 
поколение да ни познава и да ни 
припознае като бъдещ работодател, 
както и ние да се адаптираме към 
техните очаквания.

- Кой са най-силните ви пазари? 
Ярослав Дончев: Силните ни 

пазари са в Западна Европа, като 
най-големите са Англия, Германия, 
Франция и Италия. Ръст на про-

дажбите имаме в Източна Европа и 
Близкия Изток. Търговската дейност 
е разделена на клъстери в групата. В 
Севлиево се намира т.нар. “Клъстер 
Източна Европа”. Това е търговската 
организация, която се занимава с 
маркетинга и продажбите в над 30 
държави - от Източна Европа, през 
Балканския полуостров до Русия. 

- През 2017 г. обявихте програ-
ма за стратегически инвестиции 
в технологии и иновации в двете 
производства. С кои от реализи-
раните инвестиционни проекти се 
гордеете най-много?

Ярослав Дончев: През 2017 г. 
представихме една част от инвести-
ционната програма, когато открихме 
роботизираната линия в завода за 
производство на санитарна керамика. 
Тогава споделихме, че инвестициите 
са насочени в стратегически за ком-
панията проекти, които ще доведат 
до увеличаване на производителнос-
тта в заводите, ново оборудване за 
повишаване на производствената 

“Идеал Стандарт – Видима” 
има амбиция за поне 
85 години бъдеще

Ярослав Дончев Емил Гатев
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ефективност, подобряване услови-
ята на труд и повишаване на нашата 
конкурентоспособност. Последният 
мащабен проект, по който работят 
колегите в завода за арматура, е 
тригодишната стратегия за цялостна 
реконструкция и модернизация на 
двете производствени площадки. 

Всеки проект, който се реализира 
в България, ни кара да се чувства-
ме горди, защото това е доверие, 
признание и отговорност. Доверие 
от страна на “Идеал Стандарт”, че 
можем. Признание за професиона-
лизъм и отговорност, защото е за-
явка за бъдещето. Това е възможно 
само и единствено благодарение на 
хората в компанията. 

- Като част от инвестиционната 
програма на компанията е зало-
жена реконструкция и модер-
низация на завода за санитарна 
арматура. През какви етапи пре-
мина реконструкцията на завода 
за санитарна арматура?

Емил Гатев: През последните 
две години за много голям кръг от 
обществеността беше ясно, че в 
“Идеал Стандарт – Видима” започва 
промяна. Очакванията бяха големи. 
За всички беше ясно, че това ще 
бъде труден период за работещите 
във фирмата, защото с прилагането 
на инвестиционната програма ние 
не спряхме редовното производ-
ство, даже напротив - увеличихме го 
с близо 2,5%. 

На база на изграденото доверие, 
което има към нас през последните 
години, компанията беше убедена, 
че ние сме правилният завод, който 
може да помогне за растежа на 
бизнеса. Чисто 
географски се 
намираме на 
много добро 
място. В същия 
момент про-
изводителнос-
тта, която сме 
постигнали 
през години-
те, нивото на 
брак, времето 
за отговор към 
клиента с поръчки, които даваме, 
ни дават конкурентно предимство 
спрямо много агресивни конку-
ренти основно в Китай, Индия. За 
разлика отпреди 15 години, когато 
се произвеждаха основно 20–30 
корпуса, в момента сериите стават 
все по-разнообразни и ние произ-
веждаме близо 900 корпуса, които 
като крайни изделия достигат около 
6000. Компанията разбра, че трябва 
да инвестира в оборудване, което да 
подсигури дребно серийно произ-
водство. Ръководството на завода за 
арматура в България разработи три-
годишен план, за да подготви завода 
като оборудване и като процеси, кои-
то да отговорят на новото търсене на 
пазара за следващите години. 

- Ще повиши ли обновяването 
капацитета и производствената 
ефективност?

Емил Гатев: Основната цел на на-
шата компания е да изгради бъдеще 
на този завод за следващите години, 
тъй като той и в момента е опреде-
лящ за успеха й. Капацитетът ще 
бъде повишен, но това не е един-
ствената цел на проекта. 

Основната цел с тази програма, 
която е почти на 80% приключена, 
е да подобрим условията на труд в 
основните сгради на двете произ-
водствени площадки: в процес на 
изграждане сме на допълнителна 
охладителна система в леярна-
та, подменен е изцяло покрива и 
дограмата на основната сграда на 
завода, изцяло е обновена столовата 
и оборудването й, изцяло е обно-
вена електрическата инсталация на 

завода, която отговоря на всички 
съвременни изисквания за здраве 
и безопасност, аспирационната сис-
тема е също обновена; да намалим 
ръчния труд в тежките процеси и да 
ги автоматизираме. 

Знам, че това в момента създава 
дискомфорт на хората да работят в 
недостатъчно подходящи условия 
на труд, но нашето дълбоко убеж-
дение е, че ние сме на прав път. 
През ноември, когато официално 
открием обновения завод за сани-
тарна арматура, ще се поздравим с 
модерен завод, отговорящ на изис-
кванията на пазара на 21 век. 

С това няма да приключи инвести-
ционната програма на компанията. 
Имаме тригодишен много амбици-
озен план, който стриктно спазваме 
и смятаме да реализираме. 

- Какви са вашите цели зана-
пред?

Емил Гатев: Ще продължим 
с обновяване на оборудването. 
Фокусът за следващите години ще 
бъде към още по-добри условия на 
труд, които се изразяват в работно 
облекло, обувки, обучения на пер-
сонала, допълнителни стимули. Ще 
продължим традицията компанията 
да бъде привлекателно място за 
работа въпреки сложната и тежка 
технология, с която работим. 

- Как обновяването на завода 
ще отговори на изискванията на 
пазара и с какво?

Емил Гатев: Ние внимателно пра-
вим анализ за трендовете на пазара 
за следващите години и се опит-
ваме технологично да отговорим 
на тях. Както всички пазари и този 

пазар е мно-
го динамичен 
и се налага 
да бъдем все 
по-бързи и 
по-гъвкави в 
решенията 
си, за да оси-
гурим наше-
то бъдеще. 

Тук искам 
да използвам 
възможност-

та да благодаря на всички работни-
ци и служители на “Идеал Стандарт 
– Видима” за тяхната всеотдайност, 
доверие и вяра в бъдещето на ком-
панията. Без тях днес нямаше да 
имаме възможност да ви разкажем 
поредната хубава история за това 
предприятие. 

Поздравявам всички с 85-годиш-
нината и се надявам да имаме мно-
го поводи в бъдеще за усмивки и 
честване на подобни мероприятия.

- Как компанията отбелязва 85 
години от своето основаване и 
какви са целите занапред?

Емил Гатев: За мен това е голямо 
признание за работата на всич-
ки преди нас. Но за нас това е и 
голямо предизвикателство, защото 
след 85 години история следва да 
бъдем достатъчно амбициозни и да 
планираме поне 85 години бъдеще. 
Това е наша отговорност към работ-
ниците в завода и към гражданите 
на Севлиево и общината, защото с 
работата, която осигуряваме на об-
щината и областта, ние сме структу-
роопределящо предприятие. Освен 
това благодарение на нас и заради 
нас много компании инвестират в 
града. Заедно с тези компании ние 
изградихме нови стандарти за рабо-
та, от които много млади компании 
в момента се учат. 

Смятам, че можем да бъдем 
горди, че сме допринесли за стаби-
лен бизнесклимат в града заедно 
с общината и останалата част от 
бизнеса, за да направим Севлиево 
привлекателно място за работа в 
Централна България.
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Атрактивните
участници в

събора привличат
стотици зрители.Варвари

превземат
крепостта
“Хоталич”
ДИМА МАКСИМОВА община Севлиево, където

ще има концерт на групите
“Фрея” и “Ксана”.
В събота сутринта лагери-

те вече ще бъдат построени
край стените на крепостта и
всички посетители ще могат
да влязат в работилници, да
изпробват уменията си на
стрелбищата или да се па-
зарят с търговците.
Официалното откриване е

в 11 ч, когато ще бъдат
представени културите, ет-
носите и периодите, които
групите представят. Най-
атрактивната сцена ще е вар-
варската битка и обявяването
на олимпийско примирие.
В ранния следобед ще

има обучение на деца - ле-
гионери. След това започват
битките на детски легиони с
варварите, варварска олим-
пиада, награждаване на по-
бедителите и конкурс “Ми-
стър и мис варварин”.
Ще има робски пазар и

игри на късмета. С голямата
битка на варварите ще бъде
поставен краят на първия
фестивален ден. Любопитна-
та програма продължава и в
неделя, когато ще се тегли и
лотария с награди. Предста-
вители на различни истори-
чески епохи - прабългари,
славяни и траки, келти, готи
се срещат на “Хоталич”.

Най-атрактивната
сцена ще е битката

и обявяването
на олимпийско

примирие

Разнообразна програма
и много изненади ще
забавляват дошлите

край крепостта “Хоталич” на
Варварския събор между 13 и
15 септември.
“Ако сте млад боец и же-

лаете да се включите в обу-
чение за легионери, ако
имате богато въображение и
желаете да се включите във
варварския конкурс за кра-
сота, ако митичните олим-
пийски дисциплини са ваша
слабост или желаете да про-
дадете половинката си само
с волеизявление на собстве-
ника, както и тъщи и свекър-
ви – обезпаразитени и хра-
нени през последните 24 ча-
са, или да си закупите така-
ва, значимястотовиена “Вар-
варски събор - 2019”, казват
организаторите.
Съборът ще започне с

варварско шествие по ули-
ците на града в петък от 19
часа. То ще приключи пред
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