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Един от
парковете на
Стара Загора � Обновени бяха зоопаркът и летният театър, а

Руският пазар вече носи името на Васил Шаханов
� Ред е на сградата на драматичния театър

“Гео Милев”, която е паметник на културата
� Продължава строителството на детска градина и

на общежитие към гимназия “Минко Балкански”

През миналата година стартираха
нови мащабни проекти, които вече
са завършени успешно. Изцяло бе
обновен зоопаркът в Стара Загора,
ширнал се върху площ от 70 дека-
ра. (Виж снимка 1.) Той е сред ем-
блемите на града от 1957 г., когато
е създаден втори след софийския.
Проектът за реновирането му бе

на стойност близо 4,2 млн. лева.
След ремонта той доби съвременен
облик, отговарящ на изискванията,
за да получи успешно лиценз за
дейността си.
Съчетава зони за отдих и забавле-

ние, но и за научноизследователска
дейност. По красивите му алеи са
разположени

над 50 животински
къщи, събрали около
400 животни от 80 вида,

представители на почти всички конти-
ненти.
Театърът, който се намира в сърце-

то на парк “Митрополит Методий Ку-
сев” (Аязмото), бе обновен с 3 072
754 лева - пари от Фонда за устой-
чиви градове. Той посрещна първите
си зрители на 6 септември т.г. за
концерт на голямата Лили Иванова.
(Виж снимка 2.) Тя и преди бе пяла
тук наред с музикантите от “Бони М”,
“Юрая хийп”, “Щурците”, Емил Дими-
тров и много други.
Летният театър е открит на 1 юни

1959 година и оттогава не бе ремон-
тиран цялостно.

Построен е на мястото
на каменна кариера

За времето си бил много модерно съо-
ръжение с 3000 места.
След ремонта сега те са малко над

1600, като броят им е намален за
сметка на комфорта, който се осигу-
рява за зрителите. Модернизирана е
и сцената, като са запазени дървета-
та наоколо.
Общата площ на обекта е 3800

кв. метра, от които 1330 са зелени
площи. Автор на визията е проек-
тантски екип с ръководител арх.
Явор Янулов и ландшафтен арх.
Корнелия Маторова.

ВАНЬО СТОИЛОВ

Община Стара Загора се въз-
ползва ефективно от европей-
ските фондове за подобрява-

не на градската среда и за обновя-
ване на важни за общността обек-
ти.
През приключилия през 2020 г.

програмен период са финализирани
дейности, финансирани от опера-
тивните програми на обща стойност
над 220 млн. лева. Само безвъз-
мездната финансова помощ от
страна на Европейския съюз е 182
млн. лева.
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Градът в цифри
Разположен

в Старозагорското
поле – източната част
на Горнотракийската
низина – между
Сърнена Средна
гора, Светиилийските
възвишения,
Манастирските
възвишения, Сакар
планина и
Чирпанските
възвишения

155 342-ма
са жителите

на Стара Загора днес,
което го нарежда на
6-о място по големина в страната. Живеят в 52
населени места на общината - областния град и
51 села

Берое, Верея,
Ески Заара,

Иринополис, Боруй, Августа Траяна, Железник,
Стара Загора са имената на града през вековете

1

2

Техният проект

запази симбиозата
между открития
театър и
заобикалящата
го зеленина,

давайки възможност тук да се про-
веждат всякакви прояви от културен
характер.
Освен че бе обновен изцяло, паза-

рът в квартал “Казански”, известен
като Руския пазар, вече носи името
на предприемача дарител от начало-
то на миналия век Васил Шаханов,
създател на прочутата заарска мас-
тика. (Виж снимка 3.)
Шаханов е един от крупните бла-

годетели в Стара Загора в края на
XIX и началото на ХХ век.
Щедър и човеколюбив - след все-

ки гроздобер оставял на Алана ня-
колко кораба с грозде и шара за на-
селението. Ежегодни са големите
му дарения за дружество “Добрий
самарянин” и “Театър”, на които е
член. Той неизменно присъства в
списъците, публикувани в ежегодни-
те отчети на благотворителните дру-
жества в града. Издържа талантли-
ви, но бедни деца от града, за да
получат образование в Русия.
Намерението на общината е с но-

вото име да се възкреси паметта за
една от знатните личности на Стара
Загора от миналото. Досега неофи-
циалното име на пазара беше “Ру-
ски”, тъй като в последните години
на социализма и в първите на демо-
крацията там идваха куфарни тър-
говци от бившите съветски републи-
ки и продаваха стоки за бита, ос-
новно електроуреди.
Стойността на проекта за благоу-

строяване на Руския пазар и разши-
рението на ул. “Капитан Петко вой-
вода” е 7,117 млн. лева. Финансира-
нето от Фонда за градско развитие
е в размер на 6 млн., останалата су-
ма е собственият принос на община-
та. Цялостното обновяване на паза-
ра включи изграждане на две сгра-
ди - северна и южна, които са абсо-
лютно автономни, имат администра-

тивна сграда и кафене.
Самият пазар разполага със 115

търговски щанда, изграден беше и
паркинг с 40 места. С по две ленти
в посока бе разширена ул. “Капитан
Петко войвода”, която е и с ново ос-
ветление. Подменени са тръбите за
водоснабдяването и канализацията.

Новият скейтпарк е в
южната част на парк
“Артилерийски”

Той е изключително атрактивно съо-
ръжение. (Виж снимка 4.) Подходя-
що е за любителско и професионал-
но каране на скейтборд, беемхикс,
ролери, тротинетки и блейдове.
Обхваща над 800 кв. метра, като

общата му площ заедно с прилежа-
щите части е около 2 декара.
Специализираната зона е с две

основни секции - “Стрийт” и “Боул”.
Общата сума за изграждането на
съоръжението е близо 300 хил. ле-
ва.
През тази година бяха ремонтира-

ни и две от големите основни учили-
ща в града - “Христо Ботев” и “Ва-
сил Левски” (Виж снимка 5). Общата
стойност на ремонтите е около 4
млн. лева.

Продължава
благоустрояването на
квартал “Самара 1”,

след като преди това бяха подмене-
ни водопроводът и канализацията, а
уличната настилка - възстановена.
Общината продължава строител-

ството на нова детска градина в Ста-
ра Загора, както и на общежитие
към Професионалната гимназия по
компютърни науки и математически
анализи “Минко Балкански”. Продъл-
жава и ремонтът на приемното зда-
ние на железопътната гара в Стара
Загора, както и изпълнението на го-
лям ВиК проект - и двата са държав-
ни.
По линия на общината предстои

цялостен ремонт с конструктивно
укрепване на емблематичната сграда
на драматичния театър “Гео Милев” в
центъра на града, която е паметник
на културата.
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Индустриалната ни зонаКметът
Живко

Тодоров:
проблем, който възникна неочак-
вано при разкопаване на улиците
- градът няма подземен када-
стър, сега го правим в движение
и на много места излизат нео-
чаквано различни водопроводи.
Всички те са правени в годините,
когато Стара Загора беше на во-
ден режим, за да доставят не-
прекъснато вода до някои блоко-
ве. В тях са живели хора, които
са се имали за нещо повече от
другите, които са били на режим.
Сега те трябва да се затапват,

премахват и т.н., което усложня-
ва работата. Но аз се радвам, че
въпреки кризата и проблемите,
които има държавата, на практи-
ка в Стара Загора се работи мно-
го активно и успяхме да си завър-
шим обектите.
Кризата - скокът на цените на

горивата и на тока, честите пар-
ламентарни избори, войната в
Украйна и т.н., влияе отрицателно
върху нашата работа като адми-
нистрация. Но аз се постарах да
не повлияе толкова върху града,
хората да не усещат кризата - тук
дори не намалихме уличното ос-
ветление, както стана на други
места. Ето, в Европа говорят за
режим на тока, изключиха освет-
лението на Айфеловата кула, го-
ворят за споделен душ и за какви
ли не различни варианти. Смя-
там, че при нас това досега не се
усети толкова силно заради това,
че се стегнахме. Научихме се ка-
то че ли да работим в криза. То-
ва, разбира се, важи за всички
кметове. Мисля, че

при това положение
с толкова проблеми,
с намалени приходи,
увеличени разходи се
справяме много добре

и наистина се постарахме ста-
розагорци да не го усетят, и да
продължи мащабното обновява-
не на града, което сме старти-
рали преди години.
Да, винаги има хора, които са

недоволни. Аз им пожелавам да
бъдат в моите обувки един ден,
да влязат в такава ситуация и да
видят как се оправя кметът. За-
щото ние не работим с неограни-
чен ресурс - от 2012 г. данъците
в Стара Загора не са вдигани,
няма да ги вдигаме и догодина.
Т.е. нашите приходи са едни и
същи във времето.
Държавната субсидия се уве-

личава в някои направления, но
разходите също вървят нагоре, а
и заплатите. Но фона на всичко
това се прави доста в града.
Ограничихме единствено ре-

сурса, който влагаме в чистотата
и озеленяването, защото няма
достатъчно пари. Но пък откъм
ремонти не сме ограничили ни-
що. Вижте - хората всяка година
искат да се случва нещо ново, да
се правят междублокови про-
странства, улици, тротоари и не
можем да ги лишим от това. Гра-
дът трябва да върви напред, не-
зависимо каква криза е. И за да
не отрежем от ремонтите, които
хората чакат с нетърпение, нама-
лихме броя на заетите в чистота-
та и парковете.

- Г-н Тодоров, вече обявих-
те официално, че този - трети
поред, мандат ще ви бъде и
последен като кмет на Стара
Загора. Защо решихте така?
- Не искам да съм от хората,

които си тръгват не по собстве-
но желание, а защото някой та-
ка е решил. Смятам, че в живо-
та всичко е до време и

човек винаги
трябва да търси ново
предизвикателство

За мен предизвикателството да
бъда кмет на Стара Загора три
мандата беше страшно голямо.
Мисля, че през това време се
свърши много работа, градът се
промени.
- Значи е време за равнос-

метка?
- Не, за равносметка е рано,

защото предстои да се свърши
още много работа. Има неща,
които трябва да се направят. В
момента върви изпълнението на
голям ВиК проект в Стара Заго-
ра. Има недоволство у хората,
защото улиците са разкопани и
прашни, има проблеми с трафи-
ка. Прави се прекалено мащабно
обновяване на водопроводната
мрежа в широкия център. Така
че през последната година от
мандата имаме да асфалтираме

много улици и да направим града
хубав. Искам, когато си приключ-
вам мандата, да оставя Стара
Загора в добро състояние и хо-
рата да видят, че управлението,
което е било през това време, се
е грижело за тях и реално по-
лзите са много.
Отделно от това трябва да при-

стигнат новите електрически ав-
тобуси. Те идват на порции, но
до края на февруари-март дого-
дина трябва да са вече 33. Тази
година завършихме обновление-
то на летния театър, пазар “Ва-
сил Шаханов” и на зоопарка, се-
га започва ремонт на сградата
на драматичния театър. Като ка-
зах зоопарка, ще разкрия, че та-
зи седмица в него пристигат нови
обитатели - черни леопарди, кои-
то ще бъдат атрактивна гледка.
Сигурен съм, че следващата

година ще ни бъде по-силна: ули-

ца “Капитан Петко войвода” ще
бъде разширена с 4 ленти до
“Калояновско шосе”, ще има ве-
лоалеи до университета и до
квартал “Кольо Ганчев”, правим
проект за ремонт на спортното
училище догодина.
- Не закъснява ли изпълне-

нието на ВиК проекта?
- Този проект е на държавно-

то дружество. Според мен той
стартира със закъснение, защо-
то вече само една година е сро-
кът, в който трябва да се изпъл-
ни голям обем от работа, която
реално е за две-три години.
Това налага да се разкопават

по няколко улици едновремен-
но, за да бъдат подменени ста-
рите тръби. Нямах друг избор,
освен да им позволя това, тъй
като, ако сега не направим об-
новление, няма да го направим
никога.

Новите тръби трябва
да се положат, да се
направят изпитания,

след това изкопите да се слег-
нат, преди да асфалтираме. Ще
кажа, че са отделени пари и до-
година ще преасфалтираме ос-
новни улици като “Августа Трая-
на”, “Боруйград”, “Васил Левски”,
“Гурко”, също и улици в напра-
вление север-юг, както и улици в
индустриалния квартал.
Аз също като някои мои съ-

граждани не съм привърженик
на подобно яростно вършене на
една работа, но сега трябва да
изтърпим несгодите. Така съм ус-
троен, че гледам на всичко в
перспектива, и отсега мога да
обещая, че догодина градът ще
придобие съвсем друг облик. Са-
мото ВиК не зависи от общината,
не контролираме дейността им,
но се стараем да работим в екип.
Тук искам да споделя за един

ВАНЬО СТОИЛОВ

� Научихме се да работим в
условията на криза - от 2012 г.
данъците не са вдигани, няма
да ги вдигаме и догодина,
нашите приходи са едни и същи
� Сега Стара Загора е разкопана
заради проект на ВиК, но след
година ще е много по-хубава
� Териториалният план за
справедлив преход трябва
да се преработи основно
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Сградата
на община
Стара Загора
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се напълни с бизнес,
безработицата е 2,5%
Надявам се следващата година

да възстановим поддръжката там
и всичко да бъде както трябва.
Но в тези области няма и достатъч-
но хора. Там се работи на мини-
малната заплата и хората нямат
интерес, заминават в чужбина.
- И все пак безработицата в

общината е 2,5% - една от най-
ниските в страната?
- Така е. Индустриалната ни зо-

на се напълни с бизнес. На път
сме да привлечем много сериоз-
на инвестиция за над 100 милио-
на лева без ДДС. В Стара Загора
предстои да бъде изграден висо-
котехнологичен здравен парк “Съ-
рце и мозък” с болница с най-мо-
дерно оборудване от трето ниво.
Той може да бъде готов за 72 ме-
сеца и ще създаде 900 работни
места.
Тази болница ще осигури кон-

куренция и по-добро качество за
пациентите. Защото през послед-
ните години много хора са ме пи-
тали защо наши лекари бягат от
града. Има няколко емблематич-
ни случая за това и за да се съ-
здаде необходимата конкуренция
и по-добри условия, трябва да
влизат нови структури.

Няма място за
сърдити хора, ние
гледаме интереса
на общината

Работим и върху разширяване на
индустриалната зона в посока
бившето летище. Надявам се да
има правителство след изборите
на 2 октомври, с което да прове-
дем всички разговори как лети-
щето да стане индустриална зо-
на. Това е перспективата на Ста-
ра Загора в следващите години -
да се изгради там сериозен биз-
нес, да се открият работни места
като алтернатива на комплекса
“Марица-изток”.
- Стигаме до болезнена за

региона тема, каквато е бъде-
щето на “Марица-изток” на фо-
на на Зелената сделка?
- Казвам директно какво тряб-

ва да се случи. В плана за въз-
становяване и устойчивост, който
изпратихме към ЕК, е записано,
че през 2026 г. България трябва
да намали с 40% вредните еми-
сии при производството на еле-
кроенергия от въглища. Само че
в териториалния план за спра-
ведлив преход на Стара Загора
пише, че през 2026 г. ще бъдат
освободени 12 хил. работници от
“Марица-изток”. Ето срещу това
аз като кмет скочих - против са и
кметовете на Раднево и Гълъбо-
во, имаше подписка в защита на
комплекса.
Този план е правен от послед-

ното правителство и го пуснаха
за обществено обсъждане, засе-
га не е приет. Скочихме срещу
него, защото това погребва ре-
гиона и е вреден за България,
това не трябва да се случи. Този
план следва да бъде преработен
и изменен основно.

Дори по този повод миналата
седмица направих среща със
служебния премиер Гълъб Донев
и с министъра на енергетиката
Росен Христов. Те ме изслушаха
и се съгласиха, че тази дата
2026 г. е абсолютно нереали-
стична и трябва да се приеме
друг срок.

Има начини да се
намалят вредните
емисии, съществуват
достатъчно
експертизи и решения

как да стане, но тази точка от
териториалния план трябва да
отпадне. Въпросът сега е да има
чуваемост по проблема.
- Без вас, общините, ли е

правен този план?
- Във връзка със Зелената

сделка такива планове има за
областите Стара Загора, Кюстен-
дил и Перник. Много хора спеку-
лират, че те са правени с учас-
тието на общините. Не е така,
ние не го бяхме виждали никога.
Единственото, което имаше об-
що с общините, беше беседа на
консултанта преди 2 години, на
която ни питаха какво смятаме,
че може да бъде алтернатива.
Тогава посочих летището, кое-

то пък на всичкото отгоре го ня-
ма включено никъде. Подходено
е абсолютно чиновнически и без-
хаберно. Този план трябваше да
бъде обществено обсъден, но на
практика обществено обсъждане
нямаше. Бях длъжен да реаги-
рам. Като кмет никога не съм
участвал в политически кампа-
нии, това не е редно.

Аз съм кмет на всички
старозагорци и съм се
стремял да бъда такъв,

без значение кой от коя партия
е. Тук интересът касае всички
старозагорци, каузата е надпар-
тийна и затова призовах всички
партии за подкрепа.
Знае се, че единственият на-

чин да сме енергийно независи-
ми е да имаме достатъчно ВЕИ,
да работи АЕЦ с алтернативно
гориво, на този етап да работят и

въглищните централи. Това ще
гарантира не само нашата неза-
висимост, но и по-ниска цена на
електроенергията през следва-
щите години. Бизнесът има нуж-
да от това, хората - също.
Като говорим за летище Стара

Загора - това е проектът, който
трябва да се развие през следва-
щите няколко години. Като се на-
пълни с фабрики новата инду-
стриална зона, спокойно могат
да се прехвърлят работници от
“Марица-изток”. Да не правим
глупости - да затворим едното
без алтернатива и хората да из-
бягат, регионът да се обезлюди.
- Казвате, че трябва да има

чуваемост. А как беше в по-
следните месеци?
- Очаквам след изборите, кой-

то и да ги спечели, централната
власт да се отнесе с необходи-
мото внимание към общините.
Защото хората виждат това, кое-
то е направено. През последните
6-7 месеца при предишното
управление нямаше нормален
подход и комуникацията ни беше
много трудна.
Имаше и изключения - напри-

мер със социалния министър
Георги Гьоков, който е старозаго-
рец, имахме перфектна комуни-
кация. Той винаги вдигаше теле-
фона си, благодарение на него
направихме среща с Корнелия
Нинова за летището, имахме
среща със зам.-министъра на
здравеопазването. Но

като цяло връзката
с централната власт
беше много трудна

Аз лично се опитвах много пъти
да се свържа с различни минис-
три, защото на мен това ми тряб-
ва в работата. И беше страшно
унизително 6-7 месеца да си го-
ворим само със секретарките:
ама за какво го търсите - обясня-
вам, че като кмет имаме различ-
ни казуси, които трябва да ре-
шим. Кажете конкретен казус -
ето ви контретен казус. Добре,
ще ви се обадим, и никакво оба-
ждане след това.
Това беше основният проблем,

мисля, че дори и в момента не

осъзнават какви грешки са допу-
скали. Но не може тотално да се
неглижира всичко и да не се
обръща внимание на проблемите
на хората, като смятаме, че ние
сме най-велики.
- Проблемите никога няма да

свършат, но днес Стара Загора
има празник - навършват се
143 години от полагането на
първия камък, с който започва
възстановяването на града.
Какво пожелавате на своите
съграждани?
- Поздравявам ги и им пожела-

вам, на първо място, да са живи
и здрави, защото това е най-важ-
ното. Оттам натакък винаги съм
го казвал - да мислят положител-
но върху всичко, което се случва,
защото сега се живее по-добре.
Тук имаме много нови придобив-
ки, направиха семного неща в гра-
да. Да, ще изстрадаме сега и вод-
ния проект, нощестане по-хубаво,

няма смисъл
непресъснато да
живеем в негативизъм

Нека бъдем по-стегнати, всеки да
си гони задачите, да бъдем пъл-
ноценни граждани. Включително
и като пазим това, което имаме.
Защото нихилизмът, обхванал об-
ществото, се отразява и на мла-
дото поколение. Ето ви един от-
рицателен пример - наш общин-
ски съветник за рождения си ден
постави до пешеходните пътеки в
града макети на пресичащи деца,
за да предупреди шофьорите да
бъдат по-внимателни. Само след
два дни ги изкъртиха и изхвърли-
ха. Това не е нормално. Искаме
да живеем в нормално общество,
а в същото време правим неща,
които не кореспондират с това.
Разбира се, идеални хора няма.

И аз като кмет не съм бил идеа-
лен, сигурно много неща е може-
ло да се направят по-добре. Съ-
жалявам за това, че не успяхме
да построим многофункционална
зала, от каквато Стара Загора
има нужда. Но вече казах, рав-
носметката ще остане за след ед-
на година. Нека днес да празну-
ваме, честит празник!

В индуст-
пиалната зо-
на “Загоре”
ще бъде из-
граден нови-
ят високотех-

нологичен
здравен

парк.
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строеж на фотоволтаична цен-
трала, ако бъдат осигурени
средствата за това. Тази цен-
трала ще има капацитет да
произвежда 32 млн. киловатча-
са електроенергия на година,
като използва греенето на слън-
цето. След това с помощта на
добитата непостоянна електрое-
нергия в 3 електровизьора - го-
леми съдове, ще се разгражда
вода на водород и кислород, ка-
то водородът ще се улавя, съ-
хранява и използва за различни
дейности - пилотно например се
предвижда с този водород като
чиста енергия да се задвижват
10 автобуса от градския транс-
порт, да се захранва уличното
осветление, да се използва в
ТЕЦ “Марица-изток 2” и др.

По най-груби сметки по този
начин тук

ще се произвеждат
между 500 и 750 тона
зелен водород

годишно. Това разкрива Георги
Симеонов, шеф на дирекция
“Инвестиции и европейски
проекти” в община Стара Заго-
ра. Разказът му звучи като при-
казка, но учените уверяват, че
подобен проект е реален.

Експертите са убедени, че ка-
то регион Стара Загора има
огромен потенциал за развитие
на водородна икономика и на-
меренията в Еленино могат да
бъдат един от примерите за то-
ва. Тази въглеродна икономика
може да се развива паралелно
с преструктуриране на енергий-
ния сектор и да стане важна
част от този процес, като осигу-
ри хиляди чисти и добре плате-
ни работни места за хора с ква-
лификация, които в момента са
в комплекса “Марица-изток”.

Смята се, че тъкмо водород-
ната икономика може да осигу-
ри плавен преход от днешните
въглища.

“Бизнесът разпознава
зеления водород за
печеливша стратегия

и е готов да участва с инвести-
ции в трансформацията на “Ма-
рица-изток” във водородна до-
лина. Необходима е и подкрепа-
та на правителствено ниво”,
казва още Румяна Грозева.

И неслучайно тъкмо заради
този интерес на Стара Загора
към водорода в началото на
юни на посещение в града дой-
де еврокомисарят Мария Га-
бриел. Тогава тя присъства на
демонстрация на автомобилни
макети, задвижвани с водород,
и коментира, че развитието на
силна водородна икономика ще
допринесе за надеждни енер-
гийни системи и автономност.
Габриел подчерта, че е много
важно за каузата да бъдат при-
влечени младите хора.

В средата на юли в предста-
вителството на ЕК в София се
проведе форум на тема “Прехо-
дът на енергийноинтензивните
индустриални екосистеми в Из-
точна Европа към климатична
неутралност”. Съобщено бе, че
на науката са необходими 20
млрд. евро инвестиции за раз-
витие и усвояване на нисковъ-
глеродни технологии до 2030 г.
в Европа.

общини от Испания, Франция и
Нидерландия тя се включи към
европейската мрежа за подкрепа
на водородните долини от страна
на местните власти. Нещо пове-
че - старозагорската водородна
долина се очертава да бъде из-
общо втората такава в Източна
Европа - за подобна в момента
работят и в Гърция.

Като начало на практическите
действия в това отношение аген-
цията в Стара Загора спечели

проект за развитие
на Европейски
цифров иновационен
хъб “Загоре”,

чиято дейност ще се финансира
от Европейската комисия. Като
юридическо лице той беше уч-
реден през 2021-а от 27 партнь-
ора, сред които общините в Ста-
ра Загора, Нова Загора и Ям-
бол, Тракийския университет,
водещи големи предприятия,
включително от Бургас и Дими-
тровград.

Един от важните приоритети в
работата на хъба е тъкмо създа-
ването и тестването на цифрови
решения в производството, съ-
хранението, преноса и употреба-
та на зелен водород като чиста

енергия. Това налага да се рабо-
ти и по създаване на необходи-
мата тестова инфраструктура.

Един от нейните елементи ве-
роятно ще бъде около Стара За-
гора. През септември общински-
ят съвет почти единодушно, само
с 4-ма въздържали се, даде съ-
гласието си за учредяване на
сдружение с нестопанска цел
“Водородна долина”, което да из-
работи инвестиционен проект за
фотоволтаична централа и произ-
водството на зелен водород с то-
ка от нея, както и да кандидат-
ства за финансирането му.

Очакванията са, ако проектът
бъде одобрен и подкрепен, през
септември 2023-а от предприя-
тието на ЕК “Чист водород” да
се получат около 8 млн. евро.
Те няма да стигнат изцяло, още
пари ще се търсят по линия на
публично-частното партньор-
ство.

В най-общи линии идеята е
следната: общинският съвет да
даде принципно съгласие

да осигури общински
терен от 205 декара
в землището на
село Еленино,

а по-късно да учреди и право на

Като алтернатива на въгли-
щата Европа вече се
обръща към водорода за

източник на чиста енергия и ед-
но от най-обещаващите реше-
ния на този проблем. Тя пред-
вижда на континента да бъдат
създадени до 52 водородни до-
лини, 23 от тях вече са учреде-
ни. Това са проекти, от чийто и
добри, и лоши практики трябва
да се учим, но на които можем
да бъдем и равностоен парт-
ньор, казва Румяна Грозева,
доктор по икономика, изпълни-
телен директор на Агенцията за
регионално икономическо раз-
витие в Стара Загора.

Грозева припомня, че според
определението

тези долини са
регионални екосистеми,

които свързват производството
на водород, транспорта и различ-
ни варианти за крайната му упо-
треба - все важни стъпки към съ-
здаването на новата водородна
икономика. Това е особено важ-
но за старозагорския регион,
чиято промишленост досега се
изграждаше главно върху добива
и използването на въглища, но
му предстои декарбонизация.

И в контекста на Зелената
сделка за плавен отказ от въгли-
щата, чието приложение замър-
сява околната среда и влие отри-
цателно на климата, община
Стара Загора от 3 години работи
върху това в региона да бъде съ-
здадена първата у нас водородна
долина. През 2019 г. заедно с

Изпълнителният
шеф на Агенцията

за регионално
икономическо

развитие в Стара
Загора Румяна
Грозева (вляво)

разговаря с
еврокомисаря

Мария Габриел за
бъдещето на
водорода.

До село Еленино изграждат
първата водородна долина

ВАНЬО СТОИЛОВ

Проектът предвижда
производство, съхранение и

използване на зелен водород
като чиста енергия

Георги Симеонов,
директор на “Инвестиции
и европейски проекти” в

община Стара Загора
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- Какво ще се развива прио-
ритетно в зоната?

- За нас е важна всяка инвести-
ция и най-вече тя да има 
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и бизнес средата в него. От 
самото начало казваме, че няма 
да разделяме инвеститорите на 
местни и чуждестранни и бизне-
сите им на приоритетни. Но ще 
подчертая, че високата добавена 
стойност и доброто заплащане са 
един огромен плюс. 

- “Стандарт енд Пуърс” 
препотвърди дългосрочния 
кредитен рейтинг “ВВВ-” на 
община Стара Загора за 2022 
г., перспективата остава ста-
билна. Тази оценка внася ли 
сигурност у предприемачите и 
затвърждава ли намерението 
им за вложения? 

- Това определено е още един 
бонус в имиджовия рейтинг на 
града. Стара Загора винаги е 
получавала високи оценки за 
устойчив и приобщаващ растеж, 
развитие, инвестиции. Екипът 
на кмета Живко Тодоров полага 
усилия в тази посока и те отново 
дават резултат. 

- Сложната геополитическа 
ситуация, вътрешнополитиче-
ската нестабилност, високите 
цени на енергоносителите не са 
ли спирачка пред  потенциални 
инвеститори? 

- Оказват негативно влияние. 
Всяка компания, планирайки 
инвестиция и изготвяйки бизнес 
план, залага параметри, които 
подлежат на непрекъсната про-
мяна. Повишаването на цените 
увеличава и размера на предви-
дените средства за инвестиция. 
Тази нестабилност и несигурност 
ги кара да се отдръпват и да отла-
гат своите намерения. За щастие,
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и това  личи по интереса към 
зоната. 

- Накъде ще се разширява 
тя?

- Това е въпрос, по който рабо-
тим ежедневно. Още от времето, 
откакто зоната съществува, тъй 
като за нас беше ясно, че площта 
в нея е недостатъчна. Съвсем 
скоро придобихме нови терени - 
близо до самата зона и площи до 
с. Еленино. Те също имат своята 
комуникативност и привлекател-

ТАНЯ БАЛАБАНОВА

- Г-н Танев, индустриална зона 
“Загоре” съществува от 2019 
г. Какво постигнахте за това 
време?

- Оформихме подробен ус-
тройствен план на зоната. Тя е 
с обща площ около 100 декара, 
обособени в 11 парцела с голе-
мина между 4 и 17 дка и паркинг. 
Към всеки парцел бяха изградени 
комуникации - ток, вода, канал, 
газ, тръбни канали за телекому-
никации. Всичко това улеснява 
изключително бъдещите ползва-
тели на тези парцели. За същия 
период 
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някои от които претърпяха 
промени съгласно желанията на 
нашите инвеститори. Наложи се 
да обединяваме и разделяме. 
С помощта на администрацията 
това се случваше бързо и не се 
забави нито една инвестиция. Во-
дим преговори почти ежедневно, 
наложи се и да върнем инвести-
тори, тъй като не бяхме готови за 
тях, не разполагаме с достатъчно 
големи терени. 

Някои от компаниите, които ку-
пиха имот, вече изградиха своите 
сгради, предстои да започнат дей-
ност. Други проектират и съвсем 
скоро ще започнат строителни 
дейности, “Загоре” се пълни с 
живот. 

- Какво привлича инвестито-
рите тук?

- Няколко основни неща. Може 
би първото е локацията. Стара За-
гора и индустриална зона “Заго-
ре” се намират на изключително 
централно място, удобно и с бърз 
достъп както до всички точки на 
страната, така и с добър между-
народен излаз. Мястото в града 
също не е за подценяване, близо 
е до жилищен квартал е всякакви 
услуги, с удобен транспорт.
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защото в Стара Загора разполага-
ме с добре развита образовател-
на инфраструктура. Тук са едни от 
добрите гимназии в страната, око-
ло 40% от работната сила владее 
поне един чужд език. Универси-
тетът, който предлага разнообра-
зие от специалности, продължава 
да се развива, включва и нови 
специалности. 

Определено през последните 
години Стара Загора се слави с 
добре организирана бизнес сре-
да. Докато говорим за стесняване 
на инвестициите в национален 
мащаб, ние тук не можем да се 
оплачем от подобно нещо. Ефек-
тивността на разходите, ниски 
нива на данъци и такси, устойчиви 
при това, също привличат инвес-
титорите. 

- Колко души ще бъдат наети 
на работа? Какви специалисти 
ще бъдат най-търсени?

- Заявените инвестиции вече 
надхвърлят 150 милиона лева. 
Новооткритите работни места 
ще бъдат над 1300, в много и 
различни области. От храни-
телно-вкусова промишленост 
до биотехнологии, медицински 
работници, лекари, инженери, 
технолози и други. Разнородни 
са инвестициите и същевремен-
но се допълват чудесно. Един 
от фактите, които ме удовлетво-
ряват, освен работните места е 
това, че местни производители 
ще имат възможност да реализи-
рат своята продукция. 

ност и ще се постараем да ги 
реализираме като втори етап от 
зона “Загоре”. 
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което е възможност и най-добро-
то място за нова индустриална 
зона в нашия град. Разполага с 
голяма площ, намира се не-
посредствено до магистрала 
“Тракия”, близо до Стара Загора 
и същевременно достатъчно да-
лече, за да се реализират различ-
ни производства.  

За нас е безобразно терито-
рия от над 2000 декара с такава 
локация, най-ключово място като 
разположение, да стои неиз-
ползваема повече от 15 години, 
а в същото време да връщаме 
крупни инвестиции поради липса 
на подходящи терени. Има напри-
мер инвеститорски интерес за 
закупуване на парцели с площ 
над 100 декара, с които ние, за 
съжаление, не разполагаме. Има 
разлика от това дали ще предла-
гаш нива, или добре организира-
ни площи с перфектна локация, 
изградена инфраструктура и всич-
ки прилежащи удобства. Опреде-

лено да правим второто е нашата 
амбиция занапред.  

- Каква е дългосрочната 
визия за развитие на зоната 
на фона на Зелената сделка и 
предстоящите трансформации 
в бизнеса на региона?

- Зоната трябва да продължи да 
се разширява, да осигури големи 
терени, които да бъдат 
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Искрено вярвам и се надявам, 

че тази трансформация ще бъде 
съобразена с нуждите и капаци-
тета на нашия регион и няма да 
бъде с катастрофален изход за 
нас. 

Ще продължим да предлагаме 
на нашите инвеститори добра 
бизнес среда, терени с изгра-
дени комуникации и всякакви 
дейности, свързани с подобря-
ване на предлаганите продукти и 
услуги. 

Стремим се скоро да можем 
да предлагаме по-големи площи, 
съответно да бъдем конкурентни 
пред големите компании. За нас 
е важно да привлечем и големи 
производства, IT компании. 

Индустриална зона “Загоре”: 
Топлокация и бизнес среда

Вече са 
привлечени 

инвестиции за 
над 150 милиона 

лева, казва 
изпълнителният 

директор 
Радослав Танев
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Регистрирани безработни
С висше образование

Със средно образование
 
С основно и по-ниско образование
 
С работнически професии
 
Специалисти

Хора без специалност и професия

Безработни по възраст

Над 55 години

1270 души

Между 50 и 54 г.

687

До 19 години

72

816 души

2170

2389

2992

1397

986
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Градът остава на 5-о място по
ВАНЬО СТОИЛОВ В сравнение с останалите

области на страната през вто-
рото тримесечие на 2022 г.
област Стара Загора продъл-
жава да е на 5-о място по
средна работна заплата, както
беше и през миналата година.
Преди нея са областите София
с 2373 лв., София област - 1645
лв., Враца - с 1570 лв., и Варна
- 1566 лева.
Спрямо същия период на

предходната година през вто-

рото тримесечие на 2022 г.
средната месечна работна за-
плата в областта нараства с
13,8%, като в обществения сек-
тор растежът е с 12,9%, а в
частния - с 14,5%.
В същото време област Стара

Загора е на седма позиция в
страната по показателя безра-
ботица - тук тя е 3,6 при сред-
на за страната 4,3%. Намаляла
е с 0,1% спрямо юли и с 0,5%
спрямо август 2021 г.

Данните на националната
статистика по месеци со-
чат, че средната брутна

заплата в област Стара Загора
за април 2022 г. е била 1548
лв., за май - 1541 лв., и за юни -
1556 лева.
През второто тримесечие на

тази година средната месечна
работна заплата в областта е
1548 лв., като

нараства спрямо
първото тримесечие
на 2022 г. с 11,8%
Икономическите дейности, в

които е регистрирано най-голя-
мо увеличение, са “Операции с
недвижими имоти” - с 29,3%, и
“Хотелиерство и ресторантьор-
ство” - с 18,3%. Намаление на
средната работна заплата е ре-
гистрирано във финансови и за-
страхователни дейности - с
4,9%, и “Хуманно здравеопазва-
не и социална работа” - с 4,5%.

Безработицата за август
в областта е 3,6

при 4,3% за страната

Любен Георгиев,
директор на Бю-
рото по труда в

Стара Загора

Жилищата по-скъпи
Очакванията са плавно да поевтинеят

ТАНЯ БАЛАБАНОВА

Цените на жилищата в Стара
Загора скочиха с близо 40% през
последната година, съобщават
брокери на недвижими имоти. Те
обясняват поскъпването на имо-
тите със засилен интерес, основ-
но от млади семейства. Водещ
мотив при избора е близостта до
училища и детски градини, обяс-
няват търговци на имоти с дълго-
годишен опит.
Влиянието на войната в Украй-

на и на инфлационния натиск не
подминаха и Стара Загора. От
бранша все пак отчитат леко от-
дръпване на купувачите, в също-
то време и продавачи изтеглят
своите оферти в очакване на по-
спокойни времена. Въпреки слож-
ната ситуация специалисти вече
говорят за глад на имотния па-
зар, защото, от друга страна, хо-
рата инвестират в недвижимости,
за да защитят спестяванията си.
Най-търсени са апартаментите

с площ между 80 и 100 кв. метра
в централната градска част. Жи-
лищата “на зелено” вървят в диа-
пазона 700-800 евро на кв. метър.
Цените в новостроящи се сгради
в суперцентъра надхвърлиха пси-
хологическата граница от 1000
евро за квадрат.
За последните 5 години цената

на гаражите се увеличи с над

100%. Тя достигна невиждани тук
стойности заради ограниченото
предлагане, съчетано с голямо
търсене. Вече има реализирана
сделка за покупка на надземен
гараж за 23 000 евро в района на
“Аязмото” и на подобен имот в
централната градска част - за 21
500 евро. На фона на галопира-
щите продажни цени гараж под
наем струва значително по-малко
- около 100 лева на месец.
Според експертите цените им

ще продължат своя възходящ
тренд и в бъдеще.
Пазарът на имоти под наем

остава стабилен, като търсещите
са предимно студенти в Тракий-
ския университет. Средният месе-
чен наем на жилище варира в
широки граници между 300 и 700
лева.
Пандемията отключи небивал

интерес към живот далеч от шу-
ма и стреса на града - в близките
села. Повишеното търсене на
имот в близост до природата до-
веде до 50% ръст в цените на
селските имоти.
Най-желани си остават живо-

писните села в подножието на
Средна гора - Старозагорски ба-
ни, Борилово, Пряпорец, Остра
могила.
Напоследък предприемачи от ЕС

и Турция също правят огледи на не-
движими имоти в областния град.
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Безработицата в област Стара Загора по общини

Област
Стара Загора
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средната е 1548 левасредната е 1548 левасредната е 1548 левасредната е 1548 левасредната е 1548 левасредната е 1548 левасредната е 1548 левасредната е 1548 левасредната е 1548 левасредната е 1548 левазаплати -
С най-ниско равнище на без-

работица в областта е община
Павел баня - 2,2%, след нея е
община Стара Загора - 2,5%.
Най-тежко е положението в об-
щина Николаево, където без ра-
бота са 34,4% от трудоспособ-
ното население.
В бюрата по труда към края

на август т.г. са регистрирани
като безработни общо 5375 ду-
ши, от които жените са 3131 -
58,3%. Общият брой е с 65 ду-
ши по-малко в сравнение с юли,
а в сравнение с август 2021 г.
регистрираните на борсата са с
677 по-малко. На работа са по-
стъпили 437 души.

Новите хора без
работа идват
най-вече от
секторите “Услуги”
и “Индустрия”
Безработицата сред възраст-

ните е по-голяма - от записани-
те в бюрата по труда 23,6% са
на възраст над 55 г. Броят на
тези, които повече от 1 г. не мо-
гат да си намерят работа, е 852
души, или 15,9% от всички без-
работни. Тези, които са с основ-
но или по-ниско образование
най-трудно си намират работа.
Това обяснява защо 55,7% от
регистрираните на борсата са
без специалност и професия.
Вишистите без работа са 816
човека - 15,2% от всички реги-
стрирани като безработни.

Директорът на Бюрото по
труда в Стара Загора Любен
Георгиев разказа пред “24 ча-
са”, че на организираната от
бюрото на 20 септември трудо-
ва борса за търсещи работа са
се явили 11 работодатели, дори
един от тях е пристигнал от
друг регион.
Те предложили общо 263

свободни работни места най-
вече в сферата на производ-
ството, металообработването и
хранителната промишленост.
Били наети на работа 127 ду-
ши. Най-търсени били хора с
технически специалности.
Статистиката сочи още, че

предприятията, осъществявали
дейност през 2020 г. в област
Стара Загора, са били 15 105
без тези от финансовия сектор.
Броят им намалява с 1,7% в
сравнение с 2019 г.

Най-голям работодател
в областта все още
е оръжейната
фирма “Арсенал”

от Казанлък, в която работят
над 7 хил. души, макар броят
им да варира според нуждите
на производството.
Втори по големина работода-

тел в областта са държавните
мини “Марица-изток” в Раднево,
а най-много работници в общи-
на Стара Загора има охрани-
телната фирма “Кремък” - малко
над 1000 души.

с 40% за година

Те търсят предимно големи
парцели, с вече изградена инфра-
структура, каквито обаче трудно
се намират. Това пък се дължи
на засилен инвестиционен инте-
рес към Стара Загора след края
на коронакризата. Това търсене
вероятно ще продължи, защото
градът се очертава като перспек-
тивна дестинация за разгръщане
на бизнес заради отличното си
географско положение и добра
бизнессреда.
Протичащият процес на бързо

покачване на лихвените проценти
в глобален мащаб ще намери от-
ражение върху финансовото съ-
стояние на получателите на кре-
дити и у нас чрез увеличението
на разходите за обслужване на

кредитните задължения, преду-
преди преди дни БНБ. В докумен-
та са отбелязани редица предпо-
ставки за влошаване на икономи-
ката, сред които високите енер-
гийни цени и проблемите с вери-
гите на доставките.
Затова и все повече анализато-

ри изразяват опасения, че евен-
туалният недостиг на енергия
през зимата в страните от ЕС ще
предизвика свиване на икономи-
ческата активност. Процесът ще
засегне много домакинства, като
се очаква и ръст на безработица-
та. Икономическият спад може да
доведе и до охлаждане на пазара
на недвижими имоти поради от-
лив на клиенти. А прогнозите са
имотите да поевтиняват плавно.

Цените в
новостроящи
се сгради в
суперцентъра
надхвърлиха
1000 евро за
квадрат.



ЕСТАРТ СТАРА ЗАГОРА XСРЯДА, 5 ОКТОМВРИ 2022 Г.

Мек и твърд вариантМек и твърд вариантМек и твърд вариантМек и твърд вариантМек и твърд вариантМек и твърд вариантМек и твърд вариантМек и твърд вариантМек и твърд вариантМек и твърд вариант
ведлив преход на Стара Загора,
изготвен от предишното прави-
телство, е записано, че през
2026 г. от “Марица-изток” ще бъ-
дат освободени 12 хил. работни-
ци.
“Това погребва региона, доку-

ментът е писан без наше знание
и трябва да се преработи”, кате-
горичен е кметът Тодоров.
Още по-рано имаше и други

идеи за бъдещето - ТЕЦ “Мари-
ца-изток 2” да заработи на газ
вместо с въглища, както и в ком-
плекса да бъде изграден завод -
огромна батерия, за съхранение
на ток, на стойност 650 млн.
евро. След началото на войната
в Украйна и проблемите с цената
и доставката на природен газ то-
ва гориво отпадна като алтерна-
тива. За голяма батерия вече не
се говори, а за множество по-
малки, които да се монтират в
подстанциите, за да поддържат
товара. На този етап всичко, кое-
то се обсъжда за бъдещето на
“Марица-изток”, е в сферата на
намеренията, нищо не е оконча-
телно и облечено в закон.
Затова и в Старозагорско все

повече се говори, че слуховете
за смъртта на тецовете са силно
преувеличени. Алтернативата на
тяхното затваряне е въглищните
централи да продължат да ра-
ботят до изчерпване на запасите
от въглища в района, които са
поне за още 50 г. Разбира се,
като се приложат

нови технологии за
намаляване на
въглеродните емисии

от тях. Още повече че въглищата
са единствената BG суровина,
която гарантира независимост на
страната по отношение на тока,
при това - евтина. Мнозина ги
разглеждат и като елемент на
националната сигурност. След
последните събития и Европа ка-
то че ли не е толкова категорич-
на за бързата раздяла с изкопае-
мите горива. В Германия дори
започнаха да откриват отново за-
критите преди време рудници за
добив на въглища.
Специалисти твърдят, че е на-

пълно възможно чрез нови тех-
нологии вредните емисии да бъ-
дат намалени и тецовете да не
бъдат спирани поне на този етап,
а България не трябва да се анга-
жира със срокове.
Експертът по енергетика Иван

Хиновски предлага програма за
спасяване на въгледобива. На те-
риторията на комплекса трябва
да бъде проведена международ-
на конференция за привличане
на инвеститори, които да дадат
съвременно решение за продъл-
жаване на дейността на въгледо-
бива чрез използване на отделя-
ните въглеродни емисии. Напри-
мер в Южна Корея има 12
проекта за нови въглищни техно-
логии.
Вредните емисии намаляват,

когато въглищата се изгарят,
смесени с биомаса от специални
бързорастящи дървета - топола,
акация или върба. Неслучайно
Европа вече обяви, че ще стиму-
лира залесяването с 3 млрд. та-
кива дървета по целия конти-
нент, а от страната ни зависи да-
ли ще успее да кандидатства ус-
пешно по грантовете в размер на
30 млрд. евро, които се осигуря-
ват за тази цел.

живеят в Стара Загора, другите
са от областта и съседните обла-
сти.
Социологическо проучване на

Тракийския университет за на-
гласите за прехода към чиста
енергия показва, че за 78,9% от
запитаните отказът от въглища
означава безработица и иконо-
мическа криза. Но с необходи-
мостта да се намалят вредните
емисии от тяхното изгаряне са
съгласни 66,3%, с “не” са отгово-
рили 21,5%.
Един от изводите от проучва-

нето е, че свързаните с комплек-
са “Марица-изток” не смятат за
сериозен проблема с глобалното
затопляне и нуждата от намаля-
ване на въглеродните емисии.
Същото важи и за хората над 65
г. По-младите, особено тези, кои-
то не работят в комплекса, се от-
насят много по-сериозно към
проблема, но се оказва, че за
разлика от по-възрастните не
знаят нищо за алтернативните
методи за получаване на чиста
енергия и възстановяемите енер-
гийни източници.
Накратко - местните не си да-

ват тецовете. Подписка в защита
на “Марица-изток” миналото лято
събра над 100 хил. подписа в
областите Стара Загора, Сливен,
Хасково и Ямбол и бе внесена в
Министерския съвет. В нея се на-
стоява да се запази работата на
комплекса и работните места, да
се преразгледат поетите от Бъл-
гария пред Европейската коми-
сия ангажименти по Зелената
сделка, а топлоцентралите да бъ-
дат включени в Плана за възста-
новяване и устойчивост, но не
като се спрат, а като получат фи-
нансиране, за да се въведат в
тях иновативни технологии за ра-
бота на въглища.
Преди това България пое анга-

жимент да затвори тецовете
през 2038 г., като постепенно на-
мали въглеродните емисии - с
40% през 2026-а и до 55% през
2030-а, а въглищна неутралност
бъде постигната през 2050-а.
Има и твърд вариант за “Мари-

ца-изток” - въглищните мощности
да бъдат затворени след 8 годи-
ни, като миксът на тока за стра-
ната бъде от ВЕИ, АЕЦ и акуму-
латорни батерии (системи за съ-
хранение на ток). Експерти смя-
тат, че до 2025 г. ВЕИ могат да
навлязат масово, но пък токът от
тях е по-скъп. Те

наричат този вариант
алтернативен
и амбициозен

и признават, че приложението
ще струва скъпо - само за нама-
ляване на емисиите разходът би
бил 1 млрд. евро за година и
най-вероятно ще се поеме от по-
требителите на електричество.
Друг голям проблем на тези

идеи е, че не казват ясно какво
ще стане с хората, които сега
работят в рудници и централи,
ако те бъдат закрити или произ-
водството им намалено само за
времето, когато страната има
нужда от повече ток - например
през зимата. Затова и кметът на
Стара Загора Живко Тодоров е
категоричен, че не трябва да се
спират производства, преди да
бъдат разкрити нови работни ме-
ста за миньори и енергетици.
Съществуват и по-стряскащи

намерения. Например в проекта
на териториалния план за спра-

Крайната цел на Зелената
сделка, която Европа про-
кламира от няколко години,

е да се спрат измененията в кли-
мата, като един от пътищата към
това е декарбонизацията на ико-
номиката като цяло и спирането
на употребата на въглища за
производство на ток в частност.
Това засяга пряко комплекса
“Марица-изток” с неговите 3 от-
крити рудника и 4 теца, които
горят местните лигнитни въглища.

Според синдикатите
от неговото бъдеще
зависи хлябът на
близо 92 хил. души

- пряко заети там в държавните
и частни фирми са 25 хил., оста-
налите са членове на семейства-
та им. Близо 20% от тези хора

за бъдещето на “Марица-изток”
ВАНЬО СТОИЛОВ

Според проучване в област Стара Загора
за нагласите за прехода към чиста

енергия за 78,9% отказът от въглища
е безработица и икономическа криза



ЕСТАРТ СТАРА ЗАГОРА

За Център за изпитване и европейска 
сертификация (ЦИЕС) 2022 г. протича 
под знака на 20-годишнината от осно-
ваването на дружеството. Компанията 
обнови логото си и разработи нова 
визия на сертификатите си. Логото 

беше регистрирано и патентовано, а 
клиентите веднага се възползваха от 
новите сертификатни бланки. Промени-
те не свършиха дотук. Всеки ден е ново 
начало за управителя на ЦИЕС инж. 
Благовеста Шинева и екипа є.

След 20 години успешна история компанията 
навлиза в нови пазарни ниши и печели 

световно признание
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В края на миналата година дружеството 

инвестира близо 200 хиляди евро в ново лабо-
раторно оборудване. Последваха инсталиране, 
верифициране на методите за изпитване и 
пускане в експлоатация. Така заработи четвър-
тата  поред лаборатория на ЦИЕС за изпитване 
на лични предпазни средства. 

Оборудването є е най-вече за изпитване 
на трите вида маски – филтриращи, ме-
дицински и маски за обща употреба. За 
филтриращите полумаски лабораторията 
предлага основните изпитвания по стандарт 
EN 149. 

По този начин ЦИЕС затваря цикъла, 
осигурявайки на клиентите си изпитване в 
собствена лаборатория за целите на серти-
фикацията. Toзи вариант е много по-евтин 
най-вече за българските производители 
на маски, тъй като при оценяване на съот-
ветствието ЦИЕС може да ползва чуждес-
транни лаборатории, каквито има в Полша, 
Испания и Чехия, например, но цената на 
изпитванията е с пъти по-висока. 

Компанията е единственият нотифициран 
орган в България за оценяване на съответ-
ствието на лични предпазни средства, а 
новата лаборатория е уникална за страната 
ни с нестандартното си оборудване. Предстои 
подготовка и подаване на документи за акре-
дитацията є.
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ЦИЕС ЕООД разполага с три други акреди-

тирани лаборатории: лаборатория за изпит-
ване на строителни продукти, която е за фи-
зико-механични и химични характеристики,  
лаборатория за изпитване и класификация 
по реакция на огън на строителни продукти,  
лаборатория за изпитване на машини, елек-
тросъоръжения и устройства. 

Лабораторията за реакция на огън на 
строителни продукти е единствената ноти-
фицирана лаборатория на Балканите, като 
привлича клиенти не само от съседните 
държави, но и от цял свят. От дружеството 
коментират, че работят с много румънски 
производители на строителни продукти като 
топлоизолационни материали, мазилки, 
сандвич панели и др. Водещ производител 
от Индия на преградни панели, който изнася 
продуктите си за румънския пазар, също се 
обърна към нотифицираната лаборатория на 
ЦИЕС за изпитване и определяне на клас по 
реакция на огън. 

Лабораторията на ЦИЕС за изпитване на 
машини, електросъоръжения и устройства е 
единствената българска акредитирана лабо-
ратория с подобен обхват. 

Ангажиментът на ръководството непрекъс-
нато да допълва и да обновява оборудването 
за изпитване прави компанията предпочитан 
партньор за настоящи и потенциални клиен-
ти. 

����������� �� �
��	���� 
�� ��������
���� �����
Увеличава се броят на чуждестранните кли-

енти, тъй като фирмата постепенно завоюва 
нови позиции с качеството на услугите си, а 
брандът ЦИЕС става все по-разпознаваем в 
чужбина. За този факт допринася и обхватът, 
по който ЦИЕС е признат и нотифициран пред 
Европейската комисия - оценяване на съот-
ветствието на строителни продукти, машини, 
електромагнитна съвместимост, шум от ма-
шини и съоръжения, които работят на откри-
то, и лични предпазни средства. 

ЦИЕС има акредитация от Българската 
служба за акредитация и като орган за серти-
фикация на системи за управление.

След излизането на британските органи 
от пазара на сертификационните услуги за 
целите на СЕ маркировка се оформи ниша, от 
която дружеството бързо се възползва. Така 
към ЦИЕС нарастват запитванията и догово-
рите с производители от Китай за сертифика-
ция на шумови емисии от машини и електри-
чески съоръжения като тримери, косачки за 
трева, ръчни къртачи, трошачи и други. След 
сключване на партньорски договор с одобрен 
орган от Великобритания ЦИЕС предлага за 
своите клиенти сертификация на строителни 
продукти едновременно за UKCA и за СЕ 
маркировка.
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Във връзка със стартиралия прием на про-

ектни предложения и процедури по енергий-
на ефективност ЦИЕС предоставя на клиен-
тите си обследване и изготвяне на доклад и 

резюме от обследването. 
Такава е например процедурата “Енергий-

на ефективност в индустрията” по програма 
“Възобновяема енергия, енергийна ефек-
тивност, енергийна сигурност”. Докладът от 
извършеното енергийно обследване по тази 
програма носи максимален брой точки на 
кандидатстващите. 

ЦИЕС активно работи с общините по про-
грамата за реконструкция, ремонт и повиша-
ване на енергийната ефективност на общин-
ски сгради в селските региони.

Предстоят други три процедури, по които 
се изисква задължително обследване за 
енергийна ефективност при кандидатстване. 
ЦИЕС е на разположение с експертите си по 
енергийна ефективност да предложи своите 
услуги и съдействие. 
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Центърът за компетентност към ЦИЕС 

следи иновациите в сферата на обученията и 
обмисля проекти, ориентирани към развитие 
в бъдещето, които отговарят на ключови ев-
ропейски приоритети. За да разшири теми-
те на своите обучения, ЦИЕС се обърна за 
партньорство и предстои да сключи договор с 
център за обучения, който работи с междуна-
родни лицензирани лектори. 

Компанията си е поставила за цел скоро да 
бъде изграден уебсайт конкретно на Центъра 
за компетентност с по-детайлна информация 
за присъствените, дистанционните и обучени-
ята в реално време, които провежда.
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Сравнително новата услуга на ЦИЕС – ин-

спекции при ползване на работно оборудване 
или индустриални инспекции, постепенно 
набира популярност. Впечатленията на друже-
ството са, че от нея се възползват предимно 
производители, които са представители на 
чуждестранни компании у нас, или такива, 
които работят с чуждестранни партньори. 

С тази своя услуга компанията допълва 
другите две дейности от портфолиото си – 
технически надзор на съоръжения с повише-
на опасност и контрол на фактори на работна 
среда и площадки за игра, в качеството си на 
акредитиран орган за контрол от вид А.

С всички свои дейности Центърът за изпит-
ване и европейска сертификация е в услуга 
на бизнеса. Дългосрочната стратегия на 
мениджмънта на дружеството е да продължи 
своя амбициозен път на развитие, като над-
гражда компетенциите си, разширява пазари-
те си и печели  международно признание.
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Всеки ден е ново начало 
за Център за изпитване 
и европейска 
сертификация
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ЕСТАРТ СТАРА ЗАГОРА

Доцент
Атанас
Мангъров:

XIIСРЯДА, 5 ОКТОМВРИ 2022 Г.

Пенко Господинов е роден на 9 октомври 1970
г. в Стара Загора. Той има над 70 роли в театъ-
ра, киното и телевизията. Играе в театрите в
Пловдив, Варна, Плевен, Сливен, Ловеч, Театър
199, Театрална работилница “Сфумато”, Малък
градски театър “Зад канала” и други. От 2009 г. е
преподавател по актьорско майсторство и основи
на актьорството в НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов”.

Потърсихме хора, свързани със Стара Загора - ро-
дени и още живеят в нея или родени, но преместили
се в друг град. Те разказват за града и за близките
си, за местата за мечти и разбира се, за прекрасните
паркове и добрата театрална школа в града.

В Стара Загора ритъмът
е по-човешки, трафикът е
по-спокоен и по-лесно се
намира място за паркиране

Градската градина, театърът и
дворът на Първо основно учили-
ще “Георги Бакалов” са едни от
любимите му места в Стара За-
гора. Много обичал да ходи и
на кино там. Признава, че по-
рядко се връща в родния си
град, но поне веднъж годишно -
със сигурност. Даже последния
път бил по работа там -

ще участва във филм,
който ще се снима
в Стара Загора
Все още се работи по сцена-

рия и се набират средства, тъй
като продукцията не е финанси-
рана от Националния филмов
център.
“Имахме срещи с общината,

бяха много отзивчиви и любезни
хората. Направихме си програма
кога и как ще бъдат снимките”,
обяснява актьорът.
От Стара Загора най му липс-

ва спокойствието.
“В София животът е малко по-

динамичен, а в Стара Загора ри-

Вродната Стара Загора ак-
тьорът Пенко Господинов
се запалил по театъра и

литературата. Там гледал поста-
новка в Младежкия театър “Съ-
временник”.
Тъй като живее до 18-годишна

възраст в Стара Загора, споме-
ните му са предимно от детство-
то.
Като чуе за родния си град,

веднага се сеща за театъра,
детската площадка пред блока,
основното училище и строител-
ния техникум, където е бил гим-
назист.
“Като си млад, всички споме-

ни са хубави - първите влюбва-
ния, първите приятелства, които
пазя и до днес”, казва Пенко
Господинов.

тъмът е по-човешки, трафикът е
по-спокоен и по-лесно се намира
място за паркиране. Предпола-
гам за хората, които работят и
живеят там, е малко по-различ-
но. Но аз, когато пътувам - оби-
кновено дни, в които не съм на
работа, динамиката там ми из-
глежда по друг начин”, казва
Пенко.
Градът се развива добре и

местните власти полагат грижи,
от една страна - да запазят тра-
дициите, което е важно, и от дру-
га - да бъде един модерен евро-
пейски град, който се развива,
смята Пенко Господинов.
Напоследък така се случва, че

когато пътувам натам, все има

някакви ремонти, но съм свикнал,
защото живея в София и знам,
че това е временно неудобство в
интерес на по-трайни промени,
които са за добро. Така че човек
трябва да ги изтърпи и да не
мърмори много, твърди той.

“Спомням си за
манифестациите,
които имаше
през социализма,

и непременно трябваше да ми-
нем през центъра. А аз винаги
изчезвах от групата някъде по
страничните улички и отивах да
си купя сладолед. Това ми беше
редовният маршрут”, смее се
актьорът.

Пенко
Господинов,
актьор:

МАРИЯ НАЧЕВСКА

И до днес пазя и помня първите
влюбвания и първите приятелства

Спокоен град
с най-красивия
парк “Аязмото”

прави сравнение със сега,
защото в днешно време по-
вечето площадки са застрое-
ни.
“Там, където сме играли

футбол или федербал, сега е
асфалт и бетон. Играехме на
улицата, по която не се дви-
жеха автомобили просто за-
щото нямаше, а не защото
не е имало възможност да се
движат”, шеговито уточнява
лекарят.
Доц. Мангъров

учи в Шесто
основно училище,
което строят,
когато е в
четвърти клас

Дотогава посещава стара ед-
ноетажна сграда, която съ-
барят при строежа на нова-
та. Още в първи клас ходи и
в школа по чужди езици, къ-
дето учи немски.
“Въпреки че бях малък, в

първи и втори клас ходих на
училище самостоятелно, без
да ме водят родители, беше
много спокойно. Сега рядко
се случва - не познавам хо-
ра, чиито деца ходят сами на
училище”, прави сравнение
Мангъров.

Макар да не е ходил от
години до емблема-
тичния парк “Аязмо-

то” на Стара Загора, инфек-
ционистът доц. Атанас Ман-
гъров е сигурен, че е все та-
ка красив, колкото е бил в
детските му години.
Доц. Мангъров живее до

14-годишен в Стара Загора.
Оттогава го посещава рядко,
като остава само за ден, но
с носталгия си спомня игри-
те с приятели на улицата.
“Спомените от детството

ми са за един много спокоен

град с непавирани
улици и много
възможност
за игра”,

разказва педиатърът. Той

КОНСТАНТИНА КОСТОВА

Въпреки че
бях малък, в първи

и втори клас
ходих на училище
самостоятелно

Доц. Атанас Мангърво е роден на 31 януари
1956 г. в Стара Загора в семейството на зъболе-
каря Христо Мангъров и педиатърката Елена Ко-
стова.
От 1983 г. работи в Инфекциозната болница в

София. Между 1986 и 1988 г. е научен сътруд-
ник, от 1988 до 1998 г. е главен асистент в Кате-
драта по инфекциозни болести на МА, а от 2010
г. е доцент в Катедрата по инфекциозни болести,
паразитология и тропическа медицина.



ЕСТАРТ СТАРА ЗАГОРА

� съвременния свят светлината 
и топлината в домовете ни 
често се възприемат като 

даденост. На ежедневния достъп 
до електричество сме сложили 
въображаем знак за равенство с 
природна даденост и почти сме 
изтрили от съзнанието си веро-
ятността да се лишим от “услу-
гите” му. В минало забравимо 
се превърна времето, в което 
българите бяха принудени да се 
къпят под час, домакините готвиха 
под час, а по-изобретателните 
мъже свързваха акумулаторите на 
автомобилите си към телевизори-
те с едничката надежда да получат 
информация кога ще свърши 
режимът на тока. 

През последните 15 години 
България 
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за гарантиране на енергийната си 
сигурност. И в двата случая залага 
на сигурно – “ТЕЦ Марица изток 
2” ЕАД. През 2009 г. ограничените 
доставки на газ принуждават влас-
тта да вземе неотложни мерки за 
обезпечаване на електроенергий-
ната система и недопускане на 
блокаж в икономиката. През това 
време в държавната електроцен-
трала върви планирана рехаби-
литация на един от енергийните 
блокове с цел осигуряване на 
оптималната му функционалност. 
Високият професионализъм и 
изключителната отговорност на 
ръководството на дружеството 
към обществото трансформират 
работния процес в денонощен 
режим. Стотици експерти на 
топлоелектрическата централа и 
поддържащи фирми влагат целия 
си опит и ресурс от знания, за да 
се избегнат икономически сътре-
сения и сривове в енергийната 
система на страната. Благодаре-
ние на огромния труд без изли-
шен шум и парадиране цялостна-
та рехабилитация на енергоблока 
е извършена в съкратени срокове 
и държавата се разминава с тежки 
последствия, засегнали редица 
европейски страни.

През 2017 г. сибирски студ 
сковава страната повече от месец, 
като в някои от дните температу-
рите паднаха до минус 20 градуса. 
На 13 януари България решава да 
спре износа на ток, за да обезпечи 
вътрешните си нужди. Има ре-
кордно потребление от близо 8000 
MW при традиционно за зимния 
период около 7000 MW. Забраната 
за изнасяне на електроенергия 
е породена и от невъзможността 
някои от термичните централи да 
работят на пълна мощност заради 
замръзване на въглищата, които 
са основен горивен компонент. 
Сняг покрива и приспива фотовол-
таични централи, вятърни перки 
са обледени и зазимени, а ниски 
нива на водни обеми причиняват 
трудности при функционирането 
на водноелектрически централи. 
В безпрецедентната ситуация 
държавата отново се обръща към 
енергийния си стожер “ТЕЦ Мари-
ца изток 2” ЕАД, който 
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за да не остане населението на 
тъмно и студено. 

В наши дни нови предизвика-
телства изправят пред риск енер-
гийните системи на цяла Европа. 
Невиждани цени на електрое-
нергията на борсите разклащат 
икономиките и всяват ужас сред 

“ТЕЦ Марица изток 2” – 
гарантът за сигурността на 
електроенергийната система

В България и в Югоизточна Европа няма мощности, които 
биха могли да заместят производството на централата

бизнеси и общества. Все по-уси-
лено се говори за фалити, иконо-
мии на ток и цялостна промяна 
в ежедневието. Случващото се 
на единния европейски пазар на 
ток донесе тревоги и за родните 
фирми, и за хората. България, за 
щастие, осигурява на битовите 
потребители електричество на 
регулирани цени, неподвластни 
на катаклизмите на пазара на ток. 
Има си и своето предимство – 
най-голямата топлоелектрическа 
централа на Балканския полуос-
тров - “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД. 
Именно държавната топлоеле-
ктрическа централа с мощността 
си от 1620 MW осигурява доста-
тъчно ликвидност на Българската 
независима електроенергийна 
борса, за да не се допусне още 
по-голям скок на цените. 

Надеждната и достъпна елек-
троенергия от “ТЕЦ Марица изток 
2”, както и високият професи-
онализъм на работещите в нея є 
донесоха и 
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През първото тримесечие на 

2022 г. централата произведе вну-
шителните 3 137 837 MWh - вър-
хово постижение за този период в 
над половинвековната є история. 
Производството през март пък на 
месечна база е без аналог от съз-
даването на дружеството до днес 
- 1 104 430 MWh. И всичко това 
– без никаква аварийност, защото 
зад всички числа стоят огромният 
опит на енергетиците, трудът им 
и желанието да бъдат в полза на 
обществото. 

“ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД е 
стратегически обект за национал-
ната сигурност. Централата е 
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Тя е единствената в България, 

която при срив в електроенергий-
ната система може да започне 
работа от типа “остров”, т.е. сама 
да си подаде електричество, а 
след това да захрани други топло-
централи и консуматори и така да 
възстанови енергийната система-
та на страната. Това я превръща 
в стожер за сигурността и стабил-
ността на българската енергетика.

“ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД е 

единствената централа в България, 
присъединена към трите напреже-
ния на електроенергийната систе-
ма: 110 киловолта, 220 киловолта 
и 400 киловолта. Тя е ключов 
елемент в българската енергетика, 
като осигурява основен товар за 
консумация и регулираща честота 
в системата при най-ниска себе-
стойност между останалите топло-
електроцентрали и с второ място 
по заслуги след АЕЦ “Козлодуй” 
при диспечирането.

Стратегическата значимост на 
“ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД често 
е пренебрегвана, а не са рядкост 
и хвърляните необосновани ква-
лификации като “цапаща центра-
ла”, при положение че всичките є 
енергоблокове работят с изграде-
ни сероочистващи инсталации с 
ефективност над 98%. Нелогично 
се спестява информацията, че 
“ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД в 
съответствие с европейските еко-
логични норми и стандарти през 
последните години 
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близо 1,1 млрд. лв. собствени 
средства. Производствените мощ-
ности в централата са реновирани 
и могат да бъдат в експлоатация и 
след 2030 г. Осемте енергоблока 
са активен участник в регулира-
нето на товара на електроенер-
гийната система на България и 
осигуряват базов товар в часовете 
с пиково потребление на електро-
енергия. Изградените възобновя-
еми енергийни източници (солар и 
вятър) не могат да бъдат регулира-
ни така, че да балансират систе-
мата в реално време, и това става 
единствено с работещите блокове 
на топлоелектрическите централи.

“ТЕЦ Марица изток 2” има и 
друга съществена роля - тя е 
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в страната. В дружеството работят 
над 2300 души от четири области 
– Стара Загора, Хасково, Ямбол и 
Сливен. Благодарение на експер-
тизата на служителите се осигуря-
ва надеждното поддържане на хи-
лядите съоръжения и инсталации 

и се работи винаги с мисъл за ми-
нимизиране на всякаква възмож-
ност за допускане на аварийност. 
Централата е и сред основните 
партньори на бизнеса в региона. В 
своя непрекъснат работен процес 
тя си сътрудничи с огромен брой 
фирми, предоставящи различни 
по вид услуги и дейности. 

Уникалността на “ТЕЦ Мари-
ца изток 2” ЕАД я превръща в 
незаобиколим фактор в енергети-
ката. В България и в Югоизточна 
Европа няма мощности, които 
биха могли да заместят произ-
водството на “ТЕЦ Марица изток 
2” ЕАД, особено през зимния пе-
риод. И ако прогнозите на родни 
и международни анализатори са 
за тежка зима в Европа и дори се 
чертаят черни сценарии за режим 
на тока, то такъв в България е 
напълно нелогичен, докато има 
на разположение “ТЕЦ Марица  
изток 2” ЕАД.

Ръководството на 
“ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД 
поздравява всички жители 
на Стара Загора по случай 

празника на града - 
5 октомври!

Бъдете здрави и щастливи!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

XIIIСРЯДА, 5 ОКТОМВРИ 2022 Г.



ЕСТАРТ СТАРА ЗАГОРА

 9,45 ч парк „Пети октомври“ - поднасяне на венци и 
цветя на паметника "Защитниците на Стара Загора 
- 19 юлий 1877 г."

 10 ч - площада пред общината - „110 години от обя-
вяването на Балканската война“ - изложба на клуб 
„Традиция“

 11 ч - парк „Пети октомври“ - „От децата на Стара 
Загора - с любов!“ - празничен концерт с участието 
на детски формации

 11 ч - парк „Пети октомври“ - концерт на Вокална 
формация „Светоглас“

 11,30-12,15 ч - Четвърто експозиционно ниво на Ре-
гионалния исторически музей - Стара Загора

 11,30-12,30 ч -  Ниво „Антична улица“ в Регионален 
исторически музей - Стара Загора - концерт на Об-
щински духов оркестър

 17 ч - парк „Александър Стамболийски“ - „Паркове-
те разказват своите истории“ - безплатен пешехо-
ден градски тур

 17,30 ч - Регионална библиотека „Захарий Княжески“ 
- „Есенен салон 2022“ - традиционна годишна изложба 
на старозагорските художници

 18 ч - Изложбена зала „Байер“ - Празничен концерт с 
участието на Михаела Маринова и рок група „Фонда-
цията“

 19 ч - площада пред общината - Традиционен есенен 
панаир

ПРОГРАМА ЗА ДЕНЯ НА СТАРА ЗАГОРА

XIVСРЯДА, 5 ОКТОМВРИ 2022 Г.

Преди 55 г. братята Василеви
долина” в Казанлък.
“Предлагали са ми добри па-

ри, за да я купят, но къде ти -
тя е безценна. Бих я дал само
на фирма “Рено”, ако има му-
зей на производството си. Кой
знае, може пък да нямат точно
“Булгаррено”, пали се Митко.
Любопитното е, че колата е

запазена с цялата оригинална
документация за нея. Освен
фактурата за покупката над-
лежно са съхранени сервизна-
та книжка и каталог на френ-
ски език с адресите и телефо-
ните на автосервизите на “Ре-
но” в Европа и в Африка от
онова време.
Колата е автентична,

над задната є
седалка още стои
плюшеният тигър

- неизменен атрибут на частни-
те автомобили в България през
60-те години на миналия век.
Когато я купили, Димитър бил
на 5 години и тигърът бил сред
любимите му играчки.
“Разбира се, не сме ползвали

услугите на автосервизите в
Европа и Африка от каталога.
При необходимост я ремонти-
рам сам, позволявам още само
на един-двама монтьори да се
докосват до нея”, споделя соб-
ственикът.
Той помни, че първото им се-

мейно пътуване с нея било до
Рилския манастир. После ходи-
ли до Унгария и до Румъния. В
северната ни съседка - за гуми,
тъй като гумите на този модел
са с различни размери от тра-
диционните. Иначе оригинални-
те френски части по нея държат
и досега, макар че през години-
те са сменяли съединител, сег-
менти, ризи и бутала по двига-
теля, както и спирачките. Нало-
жило се веднъж и да я пребоя-
дисат, като запазили оригинал-
ния бял цвят.
“Моят модел е подобрен - той

е “Булгаррено 8” с кубатура на
двигателя, който е отзад, 1132
кубични сантиметра. Обикнове-
но тези коли са с мощност 46
конски сили, но тази е с 8 кон-
ски сили по-мощна - 54. При
скорост от 80 км/час гори меж-
ду 6 и 6,5 литра бензин, което
означава, че е и икономична за
годините си. Досега

с нея сме навъртели
над 340 хил. километра

Най-удобна е за 4-ма човека с
шофьора, но побира и петима”,
разказва още за колата си Ди-
митър Василев.
Навремето някой си бай Димо

от село Ягода дал съвет на ба-
ща му Васил и на чичо му
Жельо да си вземат “Булгарре-
но” направо от панаира в Плов-
див. Така те нямало да чакат
дълго да им излезе вноската, а
и щели да се сдобият с прилич-
на за времето си кола, тъй като
тогава у нас продавали само от
старите москвичи - модел 403 и
407, варшави и от първите вол-
ги. Моделът “Жигули” щял да се
появи 3 години по-късно, ладата
била в далечното бъдеще.
Двамата братя бързо напра-

вили своя избор, за който днес
никой от наследниците не съ-
жалява.

Стара фактура с дата 2 ок-
томври 1967 г. напомня,
че тогава братята Васил и

Жельо Василеви от Стара Заго-
ра купили лекия си автомобил
“Булгаррено” направо от Плов-
дивския мострен панаир. За нея
дали 5750 лева - 4250 в брой и
1500 лева от депозита, който в
ония години беше популярен
като “вноска за кола”, с който
се чакаше ред в ДСК. Били я
направили 2 години по-рано.
Колата току-що била свалена

от конвейера. Година по-рано
България била сглобила първи-
те 50 бройки от новия за наши-
те ширини лек автомобил “Бул-
гаррено”, правен съвместно с
френската компания “Рено”.

Първите машини
били сглобени във
военните заводи на
Казанлък “Арсенал”,

после преместили производ-
ството на “Асеновградско шосе”
в Пловдив. И така до 1971 г.,
когато французите развалили
договора си с България заради
нерегламентиран износ на коли
в трети страни и се преместили
в Румъния да произвеждат “Да-
чия”.
Според статистиката до оня

момент у нас били направени
общо 6540 леки коли от марка-
та “Булгаррено”. Днес те са ряд-
кост, а старозагорската е на-
право уникат, защото и досега е
в движение с редовно преминал
годишен технически преглед,

ВАНЬО СТОИЛОВ

платена застраховка “Гражданс-
ка отговорност” и винетка. Сега
собственик на возилото е синът
на Васил - Димитър Василев.
“Татко почина преди 2 месеца

на 83 г. Доскоро сам караше
колата, последно двамата хо-
дихме с него на парад на ретро
автомобили в Бургас през 2020-
а. Минахме по стария път, не
сме за магистралата, макар че
автомобилът спокойно може да
вдига до 110-120 км/час.
Чичо ми - другият собственик,

почина рано, а и той никога не
е имал шофьорска книжка”, раз-
казва ветеринарният специа-
лист. И той, и баща му

се грижат за колата
до педантизъм

Държат я винаги в гараж и ви-
наги под брезент. Вече я из-
карвали само за ретро паради
- за последно Димитър я пока-
за на подобно изложение ми-
налата събота в Стара Загора.
То събра над 350 исторически
возила от цялата страна, а бя-
лото “Булгаррено” от 1967 г.
бе сред предизвикалите най-
голям интерес. А преди време
колата заслужила първа награ-
да на ретро ралито “Розова

Автомобилът “Бул-
гаррено” на Дими-

тър Василев от
Стара Загора вече
55 години е изпра-
вен и в движение.

купили “Булгаррено”купили “Булгаррено”купили “Булгаррено”купили “Булгаррено”купили “Булгаррено”купили “Булгаррено”купили “Булгаррено”купили “Булгаррено”купили “Булгаррено”купили “Булгаррено”
направо от панаира в Пловдив

Колата била
една от първите
от конвейера и

още е в движение



ЕСТАРТ СТАРА ЗАГОРА

Мюзикълът “Есмералда. Парижката Света Богородица” е вдъхновен от ро-
мана на Виктор Юго.

XVСРЯДА, 5 ОКТОМВРИ 2022 Г.

На 6 и 7 октомври от 19 ча-
са Старозагорската опера
вдига завесата си за пищ-

ния мюзикъл “Есмералда. Па-
рижката Света Богородица”.
През юни и юли в 3 поредни ве-
чери той препълни лятната сцена
на Античния форум “Августа
Траяна”. Още тогава стана ясно,
че мюзикълът ще се играе и на
закрито.
Операта очаква нов успех на

постановката, гаранция за което
е присъствието в творческия ек-
ип на големия италиански хорео-
граф Марио Пиаца.
Експерти вече отличиха бле-

стящото представяне на балета и
акцентираха специално на из-
ключителния певчески избор от
артисти, интерпретирали велико-
лепно всичките роли. В тях соли-
стите съхраниха своята индиви-
дуалност и се подчиниха на
сложната амалгама от режисура,
хореография и музика, признават
критиците.
Рецептата за щастие в един

спектакъл е, когато обменяш
енергия и любов - от сцената
към залата и обратно! Режисьор
на постановката е Виолета Гор-
чева, дирижира Владимир Бош-
наков, а костюмите и сценогра-
фията са дело на Денис Иванов.

ВАНЬО СТОИЛОВ

Големият хореограф
Марио Пиаца е

гаранция за успеха на
“Есмералда. Парижката

Света Богородица”

Автор на изключителната музи-
ка на “Есмералда. Парижката
Света Богородица” е Рикардо
Кочанте, вдъхновен от великата
едноименна творба на Виктор
Юго. Оркестрацията за голям
симфоничен оркестър и рок група
е на Людмил Горчев. Либретото
е написано от Люк Пламондон, а
диригентът е Владимир Бошна-
ков.
На 6 октомври в ролята на Ес-

мералда публиката ще види пе-

вицата Михаела Филева, а ден
по-късно - Тереза Бракалова.
“Произведението е химн на

многообразието, изобличение

срещу безразличието към стра-
данията на хората. Произведе-
ние, което говори за любов”, каз-
ва хореографът Марио Пиаца.

Михаела Филева ще е ЕсмералдаМихаела Филева ще е ЕсмералдаМихаела Филева ще е ЕсмералдаМихаела Филева ще е ЕсмералдаМихаела Филева ще е ЕсмералдаМихаела Филева ще е ЕсмералдаМихаела Филева ще е ЕсмералдаМихаела Филева ще е ЕсмералдаМихаела Филева ще е Есмералда
в пищен мюзикъл в операта
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