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Две е повече 
от едно  

М Много или малко са 25 км? Това например е разстоя-
нието между два от крайните квартали на София. 
И независимо от конкуренцията и отношенията 
между различните части на столицата, те всички 

се подчиняват на обща икономическа логика и работят съв-
местно - обратното не би имало никакъв смисъл. Да кажеш 
на Габрово и Севлиево, че след като се намират на 25 км един 
от друг е повече от логично да работят заедно за общото си 
икономическо бъдеще, буквално наранява чувствата на мест-
ните. Легенди се носят за ревността между двата големи града 
на Габровска област.
И все пак икономическата логика е трудна за пренебрегване. 
Времето, този велик лечител на заблуди, сближава двата града 
повече от всякога. Навремето влакът бил голямата гордост 
на Габрово. Днес БДЖ е западаща държавна структура, а оп-
орната гара за областта е в Царева ливада. Да се разчита на 
държавата е важно за проекти като тунела под Шипка, но не 
е достатъчно.
И двата града имат нужда от хора, за да хранят ръста си. И 
двата имат нужда от нови инвестиции и нова инфраструк-
тура. Да работят заедно за това прави далеч повече смисъл от 
това да работят поотделно. Добрите новини са, че и в двата 
растат индустрията, заплатите и оптимизмът. Общините 
трябва да подкрепят този оптимизъм. А частниците могат 
да свършат останалото. Дори да направят летище.
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Камък, 
стиропор, 
надежда
Пътят към възраждането  
на област Габрово минава през 
местна активност, нестандартни 
идеи и общи действия на двата 
големи града
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А Архитект Карл 
Кандулков е автор 
на едни от най-из-
вестните сгради 

в Габрово: Дома на хумора и 
сатирата, спортната зала 
„Орловец“, Дома на културата, 
Летния театър. Като чуждес-
транен студент в Дрезден по 
време на Втората световна 
война Кандулков е заточен 
една година в концентрацион-
ния лагер „Бухенвалд“. Архи-
тектът създава и паметника 
в началото на Габрово - „Коня“, 
както и скулптурата на дете-
то партизанин Митко Пала-
узов с пистолет в ръка пред 
едно от местните училища. 
Из града са пръснати и много 
специфични улични фенери. 
Камъкът е един от любимите 
елементи на Кандулков, зато-
ва част от Габрово изглежда 
твърда и изсечена покрай 
Янтра.

Тези дни новото увлечение 
на Габрово е стиропорът. Са-
нирането успя да преобрази 
няколко от сградите както 
тук, така и в Севлиево. Най-
противоречив е емблема-
тичният 19-етажен блок в 
близост до „Орловец“ (на ко-
рицата). Облицован с бял ка-
мък като спортната зала и 
Дома на хумора и сатирата, 
той изглеждаше като част от 
архитектурния комплекс. То-
плоизолацията не го направи 
по-малко видим, но го промени. 
Дали трябва да се прави изола-
ция върху камък и досега буди 
спорове в града.

Точно както този блок, 
Габрово е заклещено между 
миналото и бъдещето. От 
едната страна са полусру-
тените сгради на някогашни 
гиганти като най-големия за-
вод за пластмасови изделия на 
Балканите преди 1989 г. „Капи-
тан Дядо Никола“. От друга-
та - желанието на активни-
те местни хора да приключат 
афекциите по миналото, за да 
открият нов път към прос-
перитет.

„Оцеляха тези фирми, които 
правят нещо по-различно от 
другите. „Капитан Дядо Ни-
кола“ наистина беше много 
голям завод, но той произвеж-
даше серийни изделия. Прави 
пластмасови кофи и легени 
например, но това правят 
всички, включително и в Ки-
тай, където производството 
излиза по-евтино, защото са 
по-работливи“, казва Мирослав 
Хинков, съсобственик на „Ме-
хатроника“ и още няколко ком-
пании. Хинков вижда от двора 
на една от производствените 
си сгради рушащата се фасада 
на бившия завод за пластмаси. 
В града се говори, че след годи-
ни немара машините са купе-
ни наскоро от фирма от ВПК.

„Мехатроника“ е създадена 
през 1960 г., почти ми е набор, 
и тя не е правила просто ня-
какво си изделие, а страшно 
много уникални неща, казва 
Хинков, включително и ма-
шини за руската космическа 
индустрия.“ За нещо, което 
трябва да се произведе в че-
тири броя, фирмата е създа-
вала цяла линия. „Много научен 
потенциал е имало тук и това 
ни позволи да запазим бизнеса“, 
анализира собственикът, сам 
възпитаник на местния уни-
верситет. Според него точно 
това е предимството на града 
- винаги е бил индустриален 
град - „може би най-индус-
триализираният в България 
на глава от населението“. Сега 
компанията прави машини 
за производство на опаковки, 
предимно за козметиката и 
най-вече за паста за зъби. Има 
клиенти по целия свят, защо-
то е една от трите големи.

Тихото ръмжене на 
запаления двигател
Хора като Хинков движат 
Габрово напред. Кметът Таня 
Христова е такъв тип - иска 
да извади града от клещите на 
липсващата инфраструктура 
и да го превърне в място, в кое-
то бизнес и хора искат да жи-

веят. Благодарение на нея и на 
бившия кмет, понастоящем 
министър, Томислав Дончев 
Габрово е един от градовете 
с най-много усвоени европейс-
ки пари. Към май 2018 г. те са 
средно 2703 лв. на човек от 
населението, показва изслед-
ване на Института за пазарна 
икономика. София е на втора 
позиция с малко под 2700 лв. 
От новия програмен период 
за Габрово ще има 11 млн. лв. 
по проект за подобряване на 
градската среда, от които 7 
млн. лв. вече са изплатени. В 
съседното Дряново, община с 
население от малко над 8 хил. 
души и бюджет около 8 млн. 
лв., са спечелени проекти за 25 
млн. лв., твърди кметът Ми-
рослав Семов.

Средната брутна заплата в 
индустрията според местно 
изследване нарежда Габрово 
в петицата на най-високото 
заплащане в страната след 
Варна, Бургас, София и София-
област. „Тук заплатите са 
по-високи от тези в индус-
триалната зона в Пловдив“, 
потвърждава и Хинков, кой-
то е сред собствениците и на 
компания в Града под тепета-
та. Той твърди, че в „Мехатро-
ника“ заплатите са се удвоили 
за три години, а за пет годи-
ни са четири пъти по-големи. 
Всичко е въпрос на търсене и 
предлагане. Фирмата му може 
да си го позволи, „въпреки че 
никой в страната не знае до-
кога ще продължи този про-
цес“, защото продуктът й е с 
много висока добавена стой-
ност и има по-голям резерв.

Маргарита Доровска, дирек-
тор на Дома на хумора и сати-
рата, също мисли, че заплати-
те в Габрово не са никак ниски. 
„Ние си търсихме ПР примерно 
и ни го отмъкна в крайна смет-
ка една фирма. Когато видяхме 
документите на кандидата, 
установихме, че получава 1800 
лв. след данъци и удръжки. Ние 
това не можем да си го позво-
лим“, казва тя. > 4
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Кофи с бетон  
и кофи с надежда
Според НСИ за март 2018 г. 
средната брутна месечна зап-
лата за област Габрово (плюс 
Севлиево) е 955 лв. Това, разби-
ра се, не значи, че няма доста 
по-нископлатени. Разликата 
правят горе-долу всички, кои-
то не са заети в индустрия-
та - продавачки, сервитьори 
и бармани в заведенията, 
служители във фронтофиси-
те на банки, камериерки и др. 
„Работещи бедни“, обобщава 
един от жителите на града. 
Друг, който има строителна 
бригада и е подизпълнител на 
един от проектите в Габро-
во, възразява: „На кого да дам 
по-висока заплата от 600 
лв.? Питам го какво можеш да 
правиш. Нищо, завършил обик-
новената гимназия в града. 
За носене на кофата с бетон 
колко да дам“, горещи се той. 
Затова по-младите отивали 
в чужбина „да носят кофите 
с бетон“, примамени от номи-
нално по-високите пари.

Новите работни места и 
по-доброто заплащане обаче 
вече връщат в местен мащаб 
интереса към града. Ако в топ 
10 на големите компании в об-
ластта доминира Севлиево, то 
сред първите десет най-ди-
намични през 2016 г. седем са 
от Габрово. Откриват се нови 

производства и се модернизи-
рат стари. Предприемачите 
са взели нещата в свои ръце и 
организират проекти за т.нар. 
дуално обучение. Техническият 
университет е една от надеж-
дите за ускоряване на разви-
тието. Той сега води проект на 
няколко ВУЗ-а за технологичен 
център, част от лаборатори-
ите за който ще са в Габрово. 
Привличането на умни млади 
хора е една от надеждите за 
бъдещето.

Общинската администра-
ция, част от депутатите и 
вицепремиерът Дончев пери-
одично организират срещи с 
местния бизнес, за да обсъдят 
от какво има нужда. Хинков не 
очаква чудеса от общината. „И 
аз съм се замислял на мястото 
на кмета Таня Христова какво 
бих направил повече. Бих помог-
нал на училищата малко, за да 
ни създадат кадри, да направя 
града по-приветлив, да изглеж-
да по-добре, някакви събития, 
да има някакъв живот.“

Различно зелено
„Някакъв живот“ е събира-
телният образ на това, което 
Габрово се опитва да постиг-
не. Градът в момента живее с 
провинциален ритъм - улици-
те през седмицата не показ-
ват оживен социален живот, 
нито платежоспособни кли-

ЯЗВАТА 
„ТОПЛОФИКАЦИЯ“
Заради проблемите с 
местната „Топлофикация“, 
която от 2005 г. е частна 
собственост, все повече би-
тови абонати искат да се 
отопляват на газ. Въпреки 
че в града има фирма, която 
предлага услугата, се оказва, 
че тя не може да включи 
толкова бързо желаещите. 
„Казаха ми, че бюджетът 
за тази година по това 
перо им се е изчерпал и ще 
трябва да чакам около две 
години“, оплака се Павел. 
Друг жител сподели, че 
отклонили желанието му с 
обяснението, че не можели 
да разкопават града поне 
пет години, след като е 
изграден водният цикъл. 
През 2015 г. за около две 
години бяха подменени 120 
км водна инфраструктура, 
бяха реконструирани двете 
пречиствателни станции 
- за питейни и за отпадни 
води, както и бяха асфалти-
рани сто улици с европейски 
средства. Покрай проекта 
кметът Таня Христова 
помолила всички фирми, 
които имат подземни кому-
никации, да ги прегледат и 
подновят, ако трябва, за да 
не се руши отново. 

енти. От единия край на града 
- от автогарата, до центъра 
може да се преброят поне пет 
магазина за дрехи втора упот-
реба, а вечер - след десет часа 
в делничен ден, не се срещат 
хора по улиците. Най-посе-
щаваната дискотека работи 
само в петък и събота, когато 
„има клиенти и зад бара“, как-
то казва един от работещите 
в заведението, защото, „ако не 
им вземем парите тези две ве-
чери, ще сме фалирали“.

Това е донякъде следствие 
от дългия опит на социализма 
да го направи един от десетте 
града в България с население 
над 100 000 души, когато из-
куствено се стимулира пре-
местването от селата в цен-
търа на областта. С падането 
на строя тези стимули вече 
няма нужда да се движат от 
държавата - хората сами не 
искат да живеят на село, но, 
оказва се, и в България. Тъй 
като Габрово е област, в която 
има много села, това доприна-
ся за спада - това е областни-
ят център с най-нисък при-
раст на населението заедно 
с Видин и Смолян. Този процес 
сега се обръща, надяват се в 
Габрово. И градът иска да спе-
чели от това.

Но както и с компаниите, за 
да оцелееш в битката за та-
лант, трябва да си различен. 
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съдържание от

„Регионален 
фонд за градско развитие“ АД 
управлява ресурс по програма 
JESSICA и участва в конкурс за 
избор на мениджър на фонд за 
градско развитие за градове-
те на Северна България и за гр. 
София. Дружеството е част 
от групата на Сосиете Жене-
рал Експресбанк. 

Представете постиженията на 
Регионалния фонд и възможнос-
тите в бъдеще. 
Важно е да кажем, че фондът 
не предоставя грантове, а 
насочва публично и частно 
финансиране към проекти, 
които имат възвращаемост 
и подобряват градска среда. 
Той е един от двата фонда в 
България, които се справят 
успешно с тази необичайна 
за България и Европа задача.
Участваме в конкурса на Фон-
да на фондовете и  се надява-
ме да поемем управлението на 
градски фонд за Северна Бълга-

Мартин Заимов,  
директор на Регионален  
фонд за градско развитие

тивност на еднофамилни 
къщи. На фокус ще бъдат и 
инвестиции в туризма и кул-
турното наследство, които за 
област Габрово потенциално 
са десетки. 

Кои са предизвикателствата на 
Севера и как фондът ще помогне 
за преодоляването им?
Предизвикателства има пред 
страната ни като цяло и Се-
верна България не прави изклю-
чение. Бягаме от клишето, че 
градовете на север трябва да 
догонят тези на юг. Всеки бъл-
гарски град има своя уникален 
климат, традиции, градски жи-
вот и най-важното - хора, кои-
то са избрали да живеят там, и 
всички имат потенциал, а на-
шата работа е да го подкрепим. 

Какви проекти бихте подкрепи-
ли в Габрово?
Работим по няколко направле-
ния. Обновяване наследството 
на арх. Карл Кандулков - Дома 

на културата, Дома на хумора 
и сатирата, Спортната зала, 
Летния театър. Кандулков за 
Габрово е това, което е барон 
Осман за Париж, Мидхат паша 
за София или Робърт Мозес за 
Ню Йорк. Техните уникални 
решения са предопределили 
урбанистичното развитие 
на градовете до наши дни, за 
добро или за лошо. 
Музеят на хумора и сатирата 
в Габрово в  някои отношения е 
най-успешният музей в Бълга-
рия, така както Етъра е  може 
би най-успешният историче-
ско-туристически комплекс у 
нас и ние бихме се гордели да 
им партнираме.
Габрово има амбиции за подоб-
ряване на мобилността, които 
биха могли да бъдат финанси-
рани от фонда. Не на последно 
място са най-съществените 
ни партньори – частните ком-
пании. Днес те са 2/3 от клиен-
тите ни, а Габрово е прочут с 
предприемчивите си хора. 

Финансиране за 
градски проекти 
в Габрово

рия, което ще позволи работа 
не само в Плевен, Варна и Русе, 
но и в още  14 града на север от 
Балкана. Продължаваме да фи-
нансираме общини и компании, 
новото е, че ще има продукти, 
насочени към физическите 
лица, с цел енергийната ефек-



Габрово надали има бъдеще 
на мегаполис. Но определено 
може да има бъдеще на добро 
място за живот. Не е нужно да 
привлече всички хора, а доста-
тъчно такива.

Маргарита Доровска, която 
е завършила „Културология“ в 
Софийския университет „Св. 
Климент Охридски“, а през 
2011 г. и Кралския колеж по 
изкуствата в Лондон, пече-
ли конкурс за директорско-
то място в Дома на хумора и 
сатирата преди две години. 
„О, не, изобщо не съжалявам. 
Тук се чувствам много добре“, 
отговаря тя на въпроса дали 
е сбъркала, че е напуснала Со-
фия. А и всички, които сега 
идват в София, ги виждаме 
под формата на шаржирани 
образи по време на карнава-
ла, който тази година беше с 
мотото „Габрово, мой малък 
Брюксел“, шегува се тя.

Доровска възприема напъл-
но сериозно професионалната 
възможност да работи в музея 
- „да правя това, в което вяр-
вам“. „От друга страна, имам 
детенце, което е на седем го-
дини, и това е перфектното 
място за гледане на дете. В Со-
фия въздухът беше много мръ-
сен, появи се астма“, споделя 
тя още една от причините да 
се чувства добре в провинциал-

ния град. Казва и че понякога се 
изумява как оставя детето да 
излезе за кратко само, докато 
в столицата това няма да й 
хрумне.

В Габрово няма частни учи-
лища и детски градини, защо-
то няма необходимост. Всички 
училища са санирани, а някои 
и газифицирани. В града е и 
първата сертифицирана об-
ществена пасивна сграда - на 
детска градина „Слънце“. „Все 
пак средата си остава предиз-
викателство“, казва Доровска, 
като уточнява, че в сегашната 
паралелка детето й се чувства 
прекрасно.

Хинков посочва и друго пре-
димство. „Въпреки че живея на 
15 км от града, аз знам точно 
плюс минус една минута колко 
време сутрин ще ми трябва, за 
да стигна дотук. Ние започва-
ме от осем часа работния ден, 
хората сигурно тръгват от 

домовете си в осем без пет-
найсет, без двайсет. Свърш-
ваме в четири и половина, в 
пет те вече са вкъщи при се-
мейството си. Имат свободно 
време. Това никак не е малко“, 
казва той.

Ръка за ръка
Европейските пари са добри 
за поддържането на градин-
ки и зелени площи, за новите 
музеи и стегнатите църкви. 
Но по същия начин, по който 
залепянето на стиропор върху 
камък не означава непременно 
модерност, привличането на 
хора е изкуство, което иска 
повече от еврофондове.

То започва с привличането 
на бизнес - процес, който до-
някъде вече се случва. Но про-
дължава с това част от хората 
да искат да останат. Габрово 
се намира на великолепно мяс-
то, но за да оползотвори 

Габрово и Севлиево 
образуват 
икономически 
център, но между 
тях има по-скоро 
конкуренция 
за ограничения 
ресурс - хората.
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Ню Йорк. Техните уникални 
решения са предопределили 
урбанистичното развитие 
на градовете до наши дни, за 
добро или за лошо. 
Музеят на хумора и сатирата 
в Габрово в  някои отношения е 
най-успешният музей в Бълга-
рия, така както Етъра е  може 
би най-успешният историче-
ско-туристически комплекс у 
нас и ние бихме се гордели да 
им партнираме.
Габрово има амбиции за подоб-
ряване на мобилността, които 
биха могли да бъдат финанси-
рани от фонда. Не на последно 
място са най-съществените 
ни партньори – частните ком-
пании. Днес те са 2/3 от клиен-
тите ни, а Габрово е прочут с 
предприемчивите си хора. 

Финансиране за 
градски проекти 
в Габрово

рия, което ще позволи работа 
не само в Плевен, Варна и Русе, 
но и в още  14 града на север от 
Балкана. Продължаваме да фи-
нансираме общини и компании, 
новото е, че ще има продукти, 
насочени към физическите 
лица, с цел енергийната ефек-



това, трябва да създаде 
идеална местна инфраструк-
тура, да комбинира нови идеи 
(велоалеи, електромобили) със 
стари (влакове), да гарантира 
образование (което донякъде 
е налично) и забавление (което 
липсва). Някои от тези неща са 
отговорност на централната 
власт - например магистрала 
„Хемус“ и тунелът под Шип-
ка, които биха били истински 
game-changers.

Но чакането на София не е 
рецепта. Бидейки в центъра 

на Балкана, Габрово може да се 
възползва от новите трендове 
в туризма и да ползва места 
като Узана и Боженци, и да се 
превърне в разпределителен 
хъб за нов вид селски и планин-
ски туристи. Колко голям път 
има да измине показва фактът, 
че в града все още има недостиг 
на хотели - „Орловец“ и „Мак“ 
са горе-долу единствените ви 
нови варианти.

Нищо от това няма нуж-
да да бъде измисляно наново, 
примери съществуват доста-

тъчно. Нужни са добър план, 
активна битка за реализаци-
ята му... и добри партньори. 

Последното е най-голямо-
то предизвикателство. Ин-
ститутът за пазарна иконо-
мика (ИПИ) например вижда 
Габрово и Севлиево като общ 
икономически център с две 
ядра, без периферия, за раз-
лика от повечето такива в 
страната. Анализаторите 
обединяват двата града за-
ради „географската им бли-
зост и относително високата 
трудова миграция помежду 
им“. С други думи, няма логика 
Севлиево да се хвали, че има 
повече индустрия, защото тя 
се захранва от хората, живе-
ещи в Габрово. И няма смисъл 
Габрово да се хвали, че е цен-
тър на област, ако не може да 
я движи напред. 

Добрата новина е, че двата 
града започват да разбират 
това. Инфраструктурата и 
хората неизбежно ще ги обе-
динят, защото нито един от 
двата няма шанс без другия. В 
страна, в която градове като 
Бургас и Варна се борят за 
хора, градовете в Централна 
България имат бъдеще само 
заедно. 

QМузеят на 
индустрията на 
“българския Манчестър” 
е сред най-добрите 
музеи не само в Габрово, 
но и в страната 
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Потенциалът на 
местната икономика 
като хъб за инженерни 
решения
Габрово се отличава с изклю-
чително висока степен на ин-
дустриализация. Преработва-
щата промишленост създава 
над половината от добавената 
стойност в общината. Концен-
трацията на заетост в индус-
трията е далеч над средните 
за България и ЕС стойности. 
Водещ подотрасъл е машино-
строителният сектор и ин-
струменталното производ-
ство, които концентрират 
над 1/3 от работните места в 
промишлеността.

Сложните инженерно-про-
дуктови производства, като 
машиностроенето например, 
изискват сравнително голям 
брой надеждни местни дос-
тавчици. Новите запитвания 
от страна на инвеститори 
вече включват сериозен ин-
терес към възможностите за 
даване на поръчки към местни 
доставчици, а структурата на 
местната икономика говори за 
наличието на добре развита 
мрежа от контрагенти.

Габрово е предпочитан като 
инвестиционна дестинация 
заради достъпа до инженерен 
талант и традиционните клъс-
терни връзки в машиностро-

енето и силовата електрони-
ка. Градът има необходимата 
екосистема, за да се превърне в 
родно място на нови глобални 
продукти с приложение в ин-
дустрията.

Компаниите в региона бързо 
се адаптират към промените 
на пазара и конкретни задания 
на клиентите. Голяма част 
от тях предлагат комплекс-
ни решения – от инженеринг 
до завършен готов продукт. В 
производствените предприя-
тия, част от мултинационал-
ни компании, мениджмънтът 
има инженерна свобода по ор-
ганизация на производството, 
като не са редки случаите на 
изнасяне на процеса на разра-
ботка на продукта изцяло в 
Габрово.

Заплати, качество на 
живот и шансовете на 
града да привлича хора
Предприятията в града са по-
малко зависими от достъпа до 

евтин труд. Заплатите в пре-
работващата промишленост 
в Габрово са относително ви-
соки за страната, изпревар-
вайки средните в развития 
индустриален център около 
Пловдив, както и сходни с 
тези в близко разположения 
Стара Загора.

Компаниите разполагат с 
квалифициран персонал, кое-
то е резултат от индустри-
алните традиции в региона и 
дългогодишно вътрешнофир-
мено обучение. 

Близо половината от на-
етите в община Габрово са 
техници, квалифицирани 
работници, машинни опе-
ратори и монтажисти. Но 
развитието му в сферата на 
инженеринговите решения 
ще създаде необходимост от 
привличането на професио-
налисти от други градове и 
от чужбина. За привличането 
на хора ще имат значение не 
само добрите заплати, но и 
високото качество на живот 
в града. Зеленият и чист град 
сега предлага добри възмож-
ности за свободно време и 
спорт. Младите семейства 
ще оценят кратките раз-
стояния и спокойния трафик, 
които пестят много време в 
придвижване, както и висо-
ката сигурност на Габрово. 

Габрово - 
дестинация  
за иновации

50% 
заети в 

промишлеността

80% 
заетост при 
младежите 

(25 – 34 години)

6.6% 
средногодишен 

ръст на заплатите 
в преработващата 

промишленост

30.5% 
ръст на 

новоприетите 
ученици в 

професионални 
гимназии в града през 

2017/2018 г.

25
мин. разстояние 
между 2-те най-

отдалечени точки в 
града

Георги Стоев,
икономист и 
съосновател на 
Industry Watch

Габрово е предпочитан 
като инвестиционна дес-
тинация заради достъпа 
до инженерен талант и 
традиционните клъстер-
ни връзки машинострое-
нето.
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Икономиката  
на Габрово
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  |К ТОП 20 НА НАЙ-ГОЛЕМИТЕ КОМПАНИИ В ГАБРОВО
Приходи Персонал

Компания Населено място 2015 2016 2017 2016 2017 Сектор

1 ИДЕАЛ СТАНАДРТ - ВИДИМА ГР. СЕВЛИЕВО 384 023 376 242 414 677 3 216 3 215 МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ

2 БАЛДЖИЕВИ - 91 ГР. СЕВЛИЕВО 182 546 222 806 265 674 86 91 ЗЕМЕДЕЛИЕ

3 ХАМБЕРГЕР БЪЛГАРИЯ ГР. СЕВЛИЕВО 110 587 134 713 147 778 889 959 МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ

4 ДЗАЛЛИ ГР. ГАБРОВО 96 184 97 958 99 631 1 108 1 075 ОБЛЕКЛО И ТЕКСТИЛ

5 ЕМКА ГР. СЕВЛИЕВО 84 741 84 027 98 367 307 311 МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ

6 БАЛДЖИЕВ ГР. СЕВЛИЕВО 65 886 70 974 71 678 27 27 ЗЕМЕДЕЛИЕ

7 ПАРАЛЕЛ ГР. СЕВЛИЕВО 57 868 66 497 71 449 811 842 МЕБЕЛИ

8 ПАНАЦЕЯ ГР. СЕВЛИЕВО 50 318 52 214 61 779 42 44 ГОРИВА

9 ЯН ДЕ РАЙК ЛОГИСТИКС ГР. СЕВЛИЕВО 56 486 57 576 58 769 363 351 ТРАНСПОРТ

10 СТЕМО ГР. ГАБРОВО 55 972 58 914 58 544 293 289 ИНФОРМАЦИОННИ 
ТЕХНОЛОГИИ

11 ЦЕРАТИЦИТ БЪЛГАРИЯ ГР. ГАБРОВО 48 300 48 035 51 145 555 562 МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ

12 СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО  
ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ГР. ГАБРОВО 34 857 33 320 34 594 33 30 ДЪРВОДОБИВ

13 ЧЕХ ЙОСИФ НОВОС С. СОКОЛОВО 24 077 34 332 33 850 185 168 ХРАНИ И НАПИТКИ

14 БАЛКАНСКО ЕХО С. КРЪВЕНИК 47 509 32 284 33 523 617 615 МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ

15 ПОДЕМКРАН ГР. ГАБРОВО 25 456 28 199 31 320 196 190 МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ

16 КАБЕЛКОМЕРС ГР. СЕВЛИЕВО 29 958 24 614 28 133 119 116 ТЪРГОВИЯ

17 ЕЛВИ С. ВЕЛКОВЦИ 19 447 21 449 27 325 142 160 ХРАНИ И НАПИТКИ

18 МАК ГР. ГАБРОВО 13 691 22 834 24 546 192 188 ОБЛЕКЛО И ТЕКСТИЛ

19 ТЕМПУС ЛИНК ГАБРОВО ГР. ГАБРОВО 14 235 19 662 22 429 11 12 ТЪРГОВИЯ

20 ТЕРАХИМ 97 ГР. ГАБРОВО 21 286 20 762 21 366 112 108 ОПАКОВКИ
Източник: „Капитал ТОП 100“
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Таня Христова, 
кмет на община Габрово

Градът става все 
по-значим фактор 
в икономическото 
развитие на страната

Г-жо Христова, колко близо е Габрово до 
идеята за модерна европейска община? 

- Габрово отдавна е на европейската 
сцена. Още след Освобождението габров-
ските фабрики имат техника и машини, 
съизмерими със западноевропейските, 
производството им е сред най-модер-
ните в Европа. Градът е построен от 
архитекти, завършили в Прага, Виена, 
Рим и Берлин. Ако хвърлим мост от 
индустриалния подем на Габрово в ми-
налото до днес, ще видим, че в геноти-
па на града са предприемаческият дух, 
образованието и иновациите. 

„Модерната европейска община“ е 
субективна квалификация. С нея хора-
та измерват качеството на живот и 
средата, в която живеят, нивото на 
доходите, възможностите за работа 
и реализация. Аз бих я заменила с инте-
лигентна, приобщаваща и високотехно-
логична община, която умело използва 
капитала на своето минало - индустри-
ята, образованието, културата. 

Габрово прави точно това днес, става 
все по-значим фактор в икономическото 
развитие на България. Според последния 
икономически анализ на града по данни 
на НСИ през 2016 г. предприятията в 
общината произвеждат продукция на 
стойност близо 1 млрд. лева. Още след 
влизането на страната в ЕС Габрово 
устойчиво застана на първите позиции 
по успешно изпълнени инвестиции с ев-
ропейски ресурс. Наричат ни шампиони 
по привличане на европейски средства, 
но нашият фокус е върху интегрирани-
те инвестиции, които предлагат ком-
плексни решения. Точно затова успяхме 
да решим ключови въпроси на базисната 
инфраструктура, да подобрим качест-
вото на образователната, социалната, 
културната, туристическата и град-
ската среда. 

Основният проблем на всички български 
градове извън София е привличането 
на хора. Габрово трябва да се бори не 
само със столицата, но и с други големи 
градове наоколо, за да привлича човеш-
ки капитал. Какви са вашите оръжия в 
тази битка?

- Конкуренцията за привличане на 
хора вече надхвърля локалните и реги-
оналните граници. Тя е глобално пре-
дизвикателство, когато става въпрос 

за привличане на квалифицирани кадри 
и таланти. Задачата е да бъдем конку-
рентни не просто на съседните градове, 
но и на европейския и на глобалния пазар. 
Тази амбиция не може да бъде приори-
тет само на общината, тя трябва да 
бъде припозната от цялата общност – 
бизнеса, образователните институции, 
държавата. 

Днес голяма част от успешните га-
бровски производства са с позиции на 

ПРОФИЛ

Таня Христова e родена през 1971 г. в Плевен. 
Магистър по английска филология и финан-
си във Великотърновския университет „Св. 
св. Кирил и Методий“. От 2008 до 2010 г. е 
заместник-кмет в община Габрово. Става 
кмет през периода 2011 - 2015 г. и е преизбра-
на за втори мандат. Ръководител е на бъл-
гарската делегация на местните власти в 
Комитета на регионите в Брюксел. 
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световните пазари и участие в менидж-
мънта на фирми от Белгия, Швейцария, 
Германия. В Габрово създаването на 
висока добавена стойност в производ-
ството е традиция и силно предимство. 
То налага нови стандарти, свързани с 
готовността на бизнеса да работи за 
интернационализация, дигитализация 
на процесите и решения, които мини-
мализират недостига на работна ръка. 

Паралелно с това е важно да подгот-
вим младите за професиите на бъдеще-
то. Имаме добри резултати в дуалното 
образование. Чрез Техническия универ-
ситет в Габрово привлекателността на 
инженерните специалности отново е на 
фокус в региона. Развитието на ключови 
компетентности и участието в между-
народни проекти също е инструмент за 
привличане на специалисти, но далеч не е 
достатъчно. Ако искаме квалифицирани, 
амбициозни млади хора, с визия за своето 
професионално развитие, трябва да под-
крепим онази среда, в която те виждат 
свобода да стартират със свои идеи, със 
свои екипи и да предлагат решения. Точ-
но затова работим върху създаване на 
екосистема за подкрепа на иновациите 
и индустрията в Габрово.

Къде е ключът към по-бързото раз-
витие - има ли конкретна индустрия, 
сфера на услугите или образованието, 
която е способна да издърпа областта 
между Габрово и Севлиево и дори Велико 
Търново напред?

- В индустриалния ни профил има 
разнообразие, което предпоставя раз-
лични възможности за заетост. Добра-
та връзка между средното и висшето 
образование също е фактор и ценност, 
която трябва да се капитализира. Много 
градове в Европа се развиват въз осно-
ва на тази даденост - изграждат цели 
екосистеми. Габрово и Севлиево също 
могат да го направят, партнирайки си, 
приобщавайки други региони, извличайки 
полза за всички. Ако в условния триъгъл-
ник Габрово – Севлиево – Велико Търново 
обединим силните си страни, сред които 
са традициите в образованието и опре-
делени производства, би следвало това 
да даде нови възможности за бизнеса и 
да се отрази позитивно на всички.

Наскоро приключихте работа по про-
учване за иновационния потенциал на 

индустрията в община Габрово? Какво 
показаха резултатите?

- Според проучването Габрово е със 
силно изявен индустриален профил по 
отношение на заетостта и спрямо 
средните за ЕС стойности. Всеки вто-
ри нает в региона работи в преработ-
ващата промишленост. Подобна кон-
центрация на заетост в индустрията 
не успява да постигне нито един друг 
регион в страната. Близо половината 
от наетите само в община Габрово са 
техници, квалифицирани работници, 
машинни оператори и монтажисти. 
Секторът на бизнес услугите също е 
в подем. С икономическия си профил и 
образователни възможности, Габрово е 
един от индустриалните градове, който 
може да предложи много добри условия 
за високотехнологични инвеститори и 
има шанс да се развива като място за 
нови глобални продукти и решения.

„Хемус“ и тунелът под Шипка бяха обе-
щани, но реализацията им е още далеч 
в бъдещето. Какъв е потенциалът на 
проектите да развият зоната Севлиево 
- Габрово - Велико Търново?   

- До края на годината очакваме да 
бъде завършен обходният път на Габро-
во, чийто последен етап ще приключи 
с тунела под връх Шипка. Вече е готов 
един от довеждащите тунели, който е 
част от третия етап на обекта. Бъде-
щият тунел под Шипка ще бъде силна 
комуникационна ос с ефект върху биз-
неса. Тази инвестиция е стратегическа 
както за икономическото развитие на 
Габрово, така и за преодоляване на дис-
баланса, който сега съществува между 
градовете от двете стани на Балкана. 
Географското положение на Габрово 
създава добри възможности за достът 
от почти всяка точна на страната. 
Изключително важно е и магистрала 
„Хемус“, и тунелът под Шипка да бъдат 
изведени като основни приоритети на 
държавата, защото те ще имат положи-
телно въздействие върху цяла Северна 
България.  

Ако трябва да направите груба сметка 
за нуждите ви в следващите няколко 
години, какво финансиране трябва на 
общината, за да набере скорост?

- Спорно е доколко за всички публични 
инвестиции трябва да разчитаме на 

100% безвъзмездна помощ. Този подход 
може да продължи за създаване на кон-
курентни условия в образователната 
система, за благоустрояване на градски 
зони и за малките населени места. Бъ-
дещето е на интегрираните и умните 
инвестиции. Те трябва да бъдат насър-
чавани заедно с тези, които създават 
условия за бизнеса и професионалната 
реализация на младите или решават 
социални проблеми.

За последната година според НСИ сред-
ната заплата в Габрово се е вдигнала с 
18.5%. На какво се дължи това основно? 
Според вас реална ли е сумата от 970 
лв.?

- Икономическите анализи показват, 
че Габрово е една от областите с най-
високи средни работни заплати в прера-
ботващата промишленост. Предприя-
тията в региона все повече имат нужда 
от квалифицирани кадри. По данни на 
НСИ за 2017 г. брутните средни работ-
ни заплати за област Габрово са около 
900 лв., а средногодишният ръст на за-
платите в региона доближава този за 
страната. Разбираемо Габрово иска още 
по-висок жизнен стандарт за габровци. 
Нашият принос към него е в промените, 
с които подобряваме условията за биз-
нес и живот в града.

Кои са реализираните проекти, които 
бихте определили като топ 10 за 10-те 
години от членството на страната ни 
в ЕС?

- Водещи в нашия топ 10 са най-ма-
щабните за последните десетилетия 
инвестиции в сектор околна среда. 
Следват проектите в градската среда, 
които благоустроиха Габрово, и тези, 
които подобриха образователната, 
туристическата инфраструктура и 
социалните услуги. За 10 години член-
ство в ЕС Габрово стана град с нови пре-
чиствателни станции, с обновена ВиК 
мрежа, с километри новоасфалтирани 
пътища, имаме модерно депо за битови 
отпадъци, крайречни улици, нови парко-
ви пространства, места за игра и отдих, 
кръгови кръстовища, санирани училища 
и детски градини. Сега продължаваме да 
работим за градската среда и за подо-
бряването на обществения транспорт.

Интервюто взе Силвия Златкова

Продукция на стойност близо 1 млрд. лева 
произвеждат предприятията в община Габрово по 
данни на НСИ през 2016 г. 
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О Отчайващо закъсне-
ли. Когато питате 
габровци и севли-
евци как оценяват 

държавните инвестиции в 
инфраструктура, това е от-
говорът. Една от причините 
за изоставането на северната 
част от страната от южна-
та е именно инфраструкту-
рата.

До началото на 2024 г. ще 
бъде завършена магистрала 
„Хемус“, а нови 160 км ще бъдат 
завършени до края на 2021 г., 
обеща преди дни по време на 
втората дискусия на тема 
„Възраждане на българския Се-
вер” регионалният министър 
Николай Нанков. Това е силно 
оптимистична прогноза пред-
вид досегашните темпове на 

работа, но дори и тя означава, 
че бърза връзка с Централна 
Северна България ще има поне 
след 3-4 години. 

Прословутият тунел под 
Шипка, който трябва да е 
бързата връзка между двете 
части на страната, засега още 
е само на хартия. С него връз-
ката между Габрово и Стара 
Загора ще стане под час. Това 
е важно, особено през зимата, 
когато част от проходите се 
затварят поради лоши метео-
рологични условия и логистич-
ните и транспортни фирми 
най-много страдат от това.

„Ако искате да имате по-
добро цялостно развитие 
в този регион на България, 
трябва да инвестирате пове-
че в инфраструктура, здравео-

ПЪТЯТ ОТ СЕВЕРА КЪМ ЮГА

Откъснатият 
център
Регионът около 
Габрово все още е  
без бърза връзка  
с Южна България 
и София и това 
продължава да тежи

автор 
Силвия Златкова

СЛУЧВАЩИЯТ СЕ 
РЕМОНТ

Над 27 км от второкласния 
път Севлиево - Габрово в 
момента се ремонтират 
по оперативна програма 
„Региони в растеж“ 2014 - 
2020 г.  В лот 11 е участъкът 
от Севлиево до Драгановци. 
Изпълнител на строител-
но-монтажните работи е 
ДЗЗД „Хоталич“, в състава 
на което са „Инфрастро-
ежи“ ООД и „Автомагистра-
ли - Черно море“ АД.  
Изпълнител на лот 12 – 
участък с дължина 12.62 км 
от Драгановци до Габрово, е 
„Пътстрой – Габрово“ АД.
Второкласният път е най-
натовареният в областта 
и е най-краткият път меж-
ду столицата и Габрово. 
Очаква се двата проекта 
да доведат до по-висока 
средна скорост на движение 
и по-малко вредни емисии 
газове. Общата стойност 
на двата проекта е близо 23 
млн. лв. с ДДС. 

Q Незапочнатият 
тунел под Шипка е 
ключов за областта 
и за цяла Северна 
България
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16
нови тунела ще има 
в страната ни през 
следващите 7 години, 
като заедно с тези на 
Национална компания 
„Железопътна 
инфраструктура“ ще 
бъдат изградени общо 
над 60 км тунелни 
съоръжения.

пазване, образование“, съветва 
чуждестранен инвеститор, 
позиционирал важна част от 
бизнеса си в Габровска област. 
Това според него ще позволи 
младите хора да искат да се 
върнат от големите градове 
и да работят в други региони 
на България.

Местният бизнес вече 
разчита на по-малки, местни 
инициативи. Дори рехабили-
тацията на отсечката Габро-
во - Севлиево, която тече в мо-
мента, в значителна степен 
ще промени региона, казват 
фирмите (виж карето).   

5 години по-късно
Пет години след първата ко-
пка, до края на годината се 
очаква да бъде завършен един 
от най-сложните и приори-
тетни пътни проекти - об-
ходният път на Габрово. С 
реализацията му ще се изведе 
транзитният трафик между 
Северна и Южна България, пре-
минаващ по първокласния път 
I-5 Велико Търново – Габрово 
– Казанлък, извън чертите на 
града.

Като част от проекта за 
обхода през тази година ще 
завърши изграждането на 
540-метров тунел. Съоръже-
нието под Бакойския баир е 
при 12-и километър на път III-
5004. Тунелът е с една тръба с 
две ленти за движение по 3.75 
м, две водещи ивици по 0.5 м и 
тротоари по 0.75 м. Изпълнява 
се по нов австрийски тунелен 
метод и по-голяма част от 
прокопаването му се извърш-
ва с взривни дейности. Досега 
са прокопани близо 526 м и ос-
тават само 14 м до неговото 
пробиване, съобщиха за „Капи-
тал“ от МРРБ.

Освен тунела на обекта се 
изгражда и уникален 640-мет-
ров мост, преминаващ над 
долината на р. Синкевица, 
кв. „Чехлевци“ и кв. „Войново“. 
Съоръжението се изпълнява 
по метода „конзолно бетони-
ране“ - технология в изграж-

дането на мостове с големи 
отвори.

Обходът на Габрово би 
трябвало да осигури пътна 
връзка до бъдещия тунел под 
Шипка, като се избегне влиза-
нето в града. 

Най-дългият  
Тунелът под Шипка е прио-
ритетен проект за периода 
2017 - 2021 г. В момента се 
разработва разширен идеен 
проект, според който ще е с 
дължина 3.2 км. Това ще е най-
дългото тунелно съоръжение 
в България. Разработката на 
проекта е разделена на два 
етапа и включва извършва-
не на подробно геодезическо 
заснемане в зоните на пор-
талите на тунела, геоложки 
доклад и избор на вида на сис-
темите, свързани с експлоа-
тацията на тунела, уточня-
ват от МРРБ.

На Експертен технико-
икономически съвет е приет 

първият проектен етап от 
разработката на проекта. 
В него са изработването на 
инженерно-геоложки доклад, 
вариант за местоположение-
то на порталите на тунела 
и предпорталните площадки, 
видът на осветителните тела 
и останалите системи. През 
март на експертен съвет е 
разгледан и вторият проектен 
етап, в който е разработва-
нето на системите, свързани 
с експлоатацията на тунела: 
вентилация, осветление, водо-
снабдяване и противопожарна 
защита, пътна сигнализация, 
видеоконтрол, телефонна 
система, общо електроснаб-
дяване, централен диспечерски 
пункт. В момента изпълните-
лят отстранява дадените бе-
лежки по проекта.

Индикативната стойност 
на проекта, която включва 
изграждането на тунела и 
пътната част към него със съ-
ответните съоръжения, е 520 
млн. лв. С решение от 22 май 
2015 г. Министерският съвет 
потвърди ангажимента на 
страната за строителство-
то му. Той ще бъде изпълнен 
най-вероятно по един от два 
начина - със средства от дър-
жавния бюджет (или заемни 
средства) или чрез публично-
частно партньорство (виж 
карето). 

ЗАЯВКА ОТ КИТАЙ

Според министър Нанков 
китайският конгломерат 
„СИТИК Констракшън“ вече 
е дал заявка за инвестицио-
нен интерес към тунела под 
Шипка и автомагистрала-
та Русе – Велико Търново в 
средата на май.
В хода на разговорите с 
представители на китай-
ската компания министъ-
рът на регионалното разви-
тие и благоустройството 
е обсъдил възможности за 
подписване на Меморандум 
за сътрудничество, включ-
ващ  конкретни параметри 
за публично-частно парт-
ньорство. През юли в София 
ще има форум между Китай 
и страните от  Източна 
Европа във формат 16+1 и 
тогава тази тема сигурно 
ще се обсъжда.  
Това обаче е ангажимент, 
към който трябва да се под-
ходи с доза  предпазливост. 
Нито една голяма китайска 
инвестиция в България до  
момента не се е случила. 
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Е Една от любопитно 
звучащите новини за 
Габрово напоследък е 
как по ръст на запла-

тите областта е на трето 
място в страната и възна-
гражденията вече се конку-
рират с тези в Пловдив - 962 
лв. спрямо 971 лв. към декември 
миналата година, по данни на 
Националния статистически 
институт (НСИ). Причината 
не е в по-голямата щедрост 
на местните индустриалци, а 
в глада за кадри на място, на 
което през последните десе-
тилетия бяха направени ма-
сивни капиталови инвестиции 
в заводите. 

Демографията в региона е 
лоша - срещу всеки 100 души, 
на които предстои пенсиони-
ране през следващите някол-
ко години, стоят 48 младежи, 
на които им предстои включ-
ване на пазара на труда. Ра-
ботодателите нямат много 

полезни ходове. 
В опит да подсигурят тру-

дови ресурси за годините 
напред те не просто плащат 
повече за труда - за да ограни-
чат миграцията и да привле-
кат кадри от други части на 
страната, но влагат усилия и 
в отглеждането на бъдещите 
служители. Не е случайно, че 
програмите за дуално образо-
вание (обучение чрез работа) 
потръгнаха именно в Габрово, 
а местният технически уни-
верситет е сред малкото в 
страната, които се радват на 
увеличен брой студенти през 
последните години. 

Инвестирането в следващо-
то поколение обаче не протича 
гладко и се сблъсква с препят-
ствия от всякакъв характер. 
Все още на работата в про-
изводството се гледа като 
на непрестижно занимание, а 
младите се страхуват да при-
емат помощ за обучението си 
от фирми спонсори, за да не се 
окажат обвързани с тях и да 
загубят свободата на догова-
ряне. 

Аз, като порасна...
„Имаме практика всяка година 
бизнесът в града да отправя 
искания какви специалисти 
ще са му необходими, за да се 
вземат мерки в образованието 
още на най-ранен етап“, разказ-
ва Евелина Ненова, експерт по 
професионално обучение в Реги-
оналния инспекторат на про-

светното министерство. Тя 
изброява организациите, с кои-
то се прави това съгласуване: 
„Индустриалната стопанска 
асоциация“, „Идеал Стандарт“ 
- Севлиево, „Съюз за стопанска 
инициатива“, „Българска бран-
шова камара Машиностроене“ - 
София. „Учебният процес обаче 
не може да даде искания резул-
тат незабавно. На системата 
й трябват поне 5-6 години, за 
да организира програмата 
така, че да се произведат же-
ланият тип специалисти. Това, 
което ни радва, е, че за за тази 
година сме изпълнили искани-
ята на бизнеса на 80%“, добавя 
Ненова. 

Тя посочва, че в Габровска об-
ласт има шест професионални 
гимназии и едно средно учили-
ще, обучаващи в професионални 
направления, което прави 17% 
дял на професионалното обра-
зование в средния курс. Броят 
на паралелките в тях е 88, а 
изучаваните професионални 
направления са 18. Най-мно-
го паралелки има по машино-
строене, металообработване 
и металургия - 17.5, следвани от 
паралелките по хотелиерство, 
ресторантьорство и кетъринг 
- 14.5, и електроника, автома-
тика, комуникационна и ком-
пютърна техника - 13.5. В еди-
надесет паралелки се изучават 
моторни превозни средства, 
кораби и въздухоплавателни 
средства. 

Габрово е една от първите 

В ковачниците за кадри
Гладът за хора кара 
бизнеса да инвестира в 
ученици от основните 
училища

автор 
Гергана Михайлова

В областта има 
88 паралелки за 
професионално 
образование в 
среден курс.

14 |  ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА



области в страната, в която 
е разкрито обучение в дуална 
форма. През тази година то се 
прилага в три училища: Профе-
сионална техническа гимназия 
„Д-р Никола Василиади“, Профе-
сионалната гимназия по меха-
ноелектротехника „Ген. Иван 
Бъчваров“ - Севлиево, и Профе-
сионалната гимназия по иконо-
мика „Рачо Стоянов“ в Дряново. 
Предлаганите професии, които 
се изучават по тази схема, са 
„Мехатроника“, „Машинен тех-
ник“, а фирмите партньори са 
„Габинвест“, „Импулс“, „Резбона-
резни инструменти“, „Церати-
цит България“, „Мехатроника“, 
АМК, „Изотсервиз“, „Подемкран 
- Габрово“ и други. 

„Дуалното обучение стар-
тира с една паралелка преди 
три години и в момента тези 
деца са в 10 клас. Паралелката 
беше малка и в началото ня-
маше много голям интерес, но 
постепенно тръгна. В момента 
се радва на интерес. Има и мно-
го момичета. Те имат възмож-
ност да учат в реална среда“, 
разказва Евелина Ненова. 

Цехът като  
класна стая
Сред партньорите на този тип 
обучение е „ВСК Кентавър“ - 
Дряново, на Марияна Печиян, 
която поощрява учениците да 
усвояват практически умения 
чрез стипендии и възможност 
за работа при облекчени усло-
вия, като например намалено 
работно време. 

В „Мехатроника“ също са 
активни и спонсорират лаге-
ри на ученици от 4 до 6 клас в 
предприятието. „Искаме деца-
та да проявяват интерес към 
науките, да се запалят по тех-
нологиите, да видят практиче-
ския резултат от знанията си“, 
разказва Николинка Хинкова от 
„Мехатроника“. Защо толкова 
отрано? „Защото ние виждаме 
с очите си как след 8-9 клас те 
губят интерес и връзката се 
къса. Теоретичният материал 
е твърде много, а учениците не 

виждат смисъла от формули-
те и физичните закони, които 
ги караме да наизустяват. На 
тези лагери ние организираме 
доброволци от фирмата, кои-
то са млади колеги, близки до 
възрастта на децата, което 
също е важно, за да намират 
общ език и да създават връз-
ка“, смята Хинкова. Съпругът 
й Мирослав Хинков допълва, че 
целта на този вид спонсорство 
е да мотивира младите хора. 

Тъй като този тип парт-
ньорства между училища и 
бизнес са все още твърде млади, 
няма как да бъде измерен резул-
татът от тях. Но има индика-
ции, че успяват да възпитат 
новото поколение в стремеж 
към знания. Такива могат да са 
отличията на местни възпи-
таници на национални олим-
пиади. През тази година отбор 
от Габрово е на първо място 
в национално състезание за 
най-добър автомонтьор и во-
дач на МПС, възпитаничка на 
професионалната гимназия по 
туризъм спечели първо място 
в конкурс за най-добра бизнес 
идея, а дванайсетокласник от 
гимназията по механоелекро-
техника спечели национална-
та олимпиада по техническо 
чертане и наградата му е пра-
вото да запише специалност 
по избор без приемен изпит в 
който поиска технически уни-
верситет в страната. 

Студентски град
Местният технически уни-
верситет е другата пресечна 
точка между бизнеса и обра-
зованието в областта, където 
се инвестира в следващото по-
коление кадри. Годишно в него 
се приемат 750 студенти, пре-
димно от региона - Видин, Мон-
тана, Плевен, Велико Търново, 
но идват и от цялата страна. 
Най-желани са компютърните 
системи и електротехнически-
те специалности, а сред сти-
мулите са възможностите за 
получаване на двойна диплома 
при завършването, призната 

Намалихме ау-
диторната зае-
тост на студен-
тите за сметка 
на практическа-
та  работа, за да 
се скъси пътят 
на младите инже-
нери до реалната 
работна среда. 
Проф. Райчо Иларионов, 
ректор на ТУ - Габрово

не само в България, но и в Гер-
мания. 

„Ръководителите на фир-
ми в района са предимно наши 
възпитаници и това ни пома-
га лесно да влезем в партньор-
ства. Залагаме много на бизнес 
ориентираното обучение“, раз-
казва проф. Райчо Иларионов, 
ректор на ТУ - Габрово. „Нама-
лихме аудиторната заетост 
на студентите за сметка на 
практическата работа, за 
да се скъси пътят на млади-
те инженери и да се забърза 
адаптацията им към реална-
та работна среда“, добавя още 
ръководителят на учебното 
заведение. Иларионов е опти-
мист, че това работи: веднъж 
подслушал разговор между мом-
чета студенти, които пуше-
ли в двора на университета и 
които вместо за момичета си 
говорели за... задачи.  

Според него е важна разли-
ката между разноските за из-
дръжка в София и Габрово. За 
разлика от столицата тук об-
щежитията са пълни при наем 
45 лв. на месец за двойна стая. 
Свободното квартируване из-
лиза по 200 лв. на месец, ако се 
наеме двустаен апартамент в 
идеален център. Студентски-
ят стол също държи достъп-
ни цени. Материалната база е 
много добра, всички сгради са 
санирани, топли, има модерни 
лаборатории и възможности 
за стажове.   

Въпреки ниските разходи 
обаче има студенти, които не 
успяват да издържат финансо-
во по време на обучението. За 
такива случаи бизнесът пред-
лага и социални стипендии, но 
невинаги младите са склонни 
да приемат помощта. Причи-
ната е страхът, че срещу тази 
помощ може да се окажат об-
вързани от фимата благоде-
тел. Завършващите инженери 
предпочитат да стискат зъби 
до края на семестъра, но да 
имат свободата да се догова-
рят с фирмата, която им пред-
ложи най-висока заплата.  

Искаме децата да 
проявяват инте-
рес към науките, 
да се запалят по 
технологиите, да 
видят практиче-
ския резултат от 
знанията си. 
Николинка Хинкова,  
„Мехатроника“
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МОДЕРНИЗАЦИЯ НА УЛИЧНОТО 
ОСВЕТЛЕНИЕ
Пилотният за България проект „Внедряване 
на енергоспестяващи мерки, модернизация и 
ремонт на уличното осветление на Габрово“ 

ще бъде реализиран чрез ЕСКО договор (договор с  гаран-
тиран резултат). В момента тече избор на изпълнител. 
Поръчката – състезателен  диалог, е с прогнозна стойност 
3.166 млн. лв. без ДДС и за нея се  състезават два кандидата 
- „Сименс България“ и „Улично осветление“.  Финансира-
нето ще бъде осигурено чрез безвъзмездна субсидия от 
Националният доверителен екофонд в размер на 25% от 
стойността на проекта (но не повече от 800 хил. лв.), ос-
таналата част ще се изплати от реализирани икономии за 
електрическа енергия, поддръжка и експлоатация. Първата 
фаза – избор на изпълнители и реализация на дейности-
те на терен, ще продължи до 2 години, а изплащането на 
инвестицията – за не повече от 10 години.

НОВ ПЕШЕХОДЕН МОСТ  
НАД ЯНТРА

Почти готов е новият пешеходен мост, който 
свързва габровските улици  „Аврам Гачев“ и 

„Дунав“. Обектът на стойност над 1.6 млн. лв. е финанси-
ран от бюджета на община Габрово. Главен изпълнител е 
ДЗЗД „КТ  Строй“ с членове „Техно строй България“ ООД и 
„Кота 2001“ ООД. Дължината на съоръжението е 32 метра, 
а широчината варира от 5 до 7.2 метра поради пейзажното 
очертание в план. На моста са проектирани пешеходна алея, 
тревни площи и места за почивка с пейки. Конструкцията 
на съоръжението е стоманобетонова, настилката е от 
естествен камък. 

ПОДЗЕМНИ ПЛОЩАДКИ ЗА ОТПАДЪЦИ

През тази година община Габрово е заделила 
60 хил. лв. за пилотно изграждане на подземни 
площадки за разделно събиране на битови 

отпадъци. Съоръженията ще бъдат разположени експери-
ментално в две точки на града. Предвиждат се подземни 
контейнери за биоразградими и за рециклируеми отпадъци 
с вместимост около 2 кубика. Подземните контейнери са 
удачно екстериорно решение – надземната им част има 
елегантна форма. Съвременните решения позволяват 
монтиране на датчици върху съдовете за смет, чрез които 
се следи доколко е запълнен контейнерът.   

ЕДИНСТВЕНОТО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ 
В ГАБРОВО СЕ МЕСТИ В НОВА СГРАДА

Единственото начално училище в Габрово - 
„Васил Левски“, ще започне учебната 2018/2019 
г. в нова база. Институцията ще съчетава 

иновативни форми на обучение с модерни материално-
технически условия в бившето училище „Цанко Дюстаба-
нов“. Сградата на ул. „Христо Смирненски“ №27 е в процес 
на обновяване по проект, финансиран със средства по 

оперативна програма „Региони в растеж“. Стойността 
на обекта е 1.6 млн. лв. Фирмата – изпълнител на инже-
неринговия договор, е „Гипсотехника“ ООД. Предвидено е 
ново обзавеждане на класните стаи, оригинални дизай-
нерски решения за интериора и дворните пространства, 
съвременна система за енергиен мениджмънт и сградна 
автоматизация.
 

РЕНОВАЦИЯ НА  
ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

Община Габрово ще реализира проект с ин-
тегриран подход, който включва не само ця-

лостен ремонт и саниране на сградата, но и реорганизация 
на дворните пространства, най-съвременно оборудване 
и обзавеждане на класните стаи и помещенията. Финан-
сирането е по ОП „Региони в растеж“. Стойността на 
договора с изпълнителя „Нов стандарт 2012“ ЕООД е малко 
над 2.48 млн. лв. Училищният двор от 5 декара ще се сдобие 
с изкуствена настилка и мултифункционално игрище за 
футбол, волейбол, баскетбол, тенис на корт, лекоатлети-
ческа писта, писти за дълъг и троен скок. Двата физкул-
турни салона ще бъдат ремонтирани и преоборудвани. 
Пространствата ще са съобразени за достъп от деца и 
хора с двигателни проблеми.

ОБНОВЯВАНЕ НА УЛИЦИ И ЗОНИ  
В КВ. „МЛАДОСТ“

Средства в размер на 1.1 млн. лева за рекон-
струкция на улици и благоустрояване на меж-
дублокови пространства в кв. „Младост“ е 

предвидила община Габрово в бюджета си за 2018 г. Парите 
ще се използват за рехабилитация на пътни настилки, 
организиране на зони за паркиране, обновяване на зелени 
площи, проектиране и изграждане на две детски площадки, 
кътове за отдих и за спорт. В ход е процедурата за избор на 
изпълнител, като срокът за извършване на строително-
ремонтните работи е 150 дни. Предвидено е изграждане 
на нови трасета за улично осветление, монтаж на нови 
паркови и улични стълбове, осветителни тела и видеонаб-
людение, подмяна на тротоарните настилки.

ПО-ДОБРА СОЦИАЛНА 
ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ДЕЦА

Проектът „Подобряване на социалната ин-
фраструктура за услуги за деца“ ще бъде ре-

ализиран по ОП „Региони в растеж“. Общата му стойност 
е 299 920 лв., от които 99 920 лв. са собствените средства 
на общината. Предвидени са строително-ремонтни дей-
ности в част от сграда на ул. „Ивайло“ №13 за пребазиране 
на Центъра за обществена подкрепа. Ще бъде изградена 
сензорна градина за деца със специфични нужди. Това ще 
обезпечи дейността на бъдещата услуга „Дневен център 
за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“, 
която ще обедини центъра за деца аутисти „Келер“ с днев-
ния център в кв. „Велчевци“.

П
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Раждането на 
технологичен 
парк Габрово
Три големи 
европроекта 
в Техническия 
университет ще 
дадат силен тласък  
на науката

автор 
Силвия Златкова

Н Не се случва често 
Технически универ-
ситет - Габрово, да 
е водеща организа-

ция по проект на стойност 
над 23 млн. лв. В началото на 
април обаче университетът 
получи най-добрия подарък за 
идващата през 2019 г. 55-а го-
дишнина - подписа договор за 
финансирането на технологи-
чен център, който е част от 
общ проект с 6 организации 
(виж карето). 

Като асоциирани партньо-
ри са привлечени много пред-
приятия не само от Габро-
во, но и от региона, с които 
Техническият университет 
работи. Сред тях са: „АББ Бъл-
гария“ ЕООД, „АМК задвижва-
ща и управляваща техника“ 

ЕООД, „Екопроект“ ООД, „Ка-
прони“ АД, „Мехатроника“ АД, 
„Милара интернешънъл“ ООД, 
„Подем кран“ АД, „Фирст“ ООД, 
„Цератицид България“ и др.,  
почти всички с производства 
с инженерен акцент, уточни 
проф. Райчо Иларионов, ректор 
на университета.  Привлечени 
са и клъстерите по мехатро-
ника и автоматизация, зелена 
енергия, „Тракия икономическа 
зона“, Българска браншова ка-
мара по машиностроене, тър-
говско-промишлените палати 
в Габрово и Стара Загора, Ин-
дустриална стопанска асоци-
ация – Габрово.

„Нашата идея е да направим 
технологичен парк на универ-
ситета, обединяващ очаква-
ните резултати по общо три  

КОИ СА ПАРТНЬОРИТЕ

Проектът е част от про-
цедурата  за изграждане и 
развитие на центрове за 
компетентност, която се 
финансира от оператив-
ната  програма за наука, а 
партньори са Технически 
университет - София, 
с филиала  си в Пловдив, 
Софийски университет „Св. 
Климент Охридски“ с факул-
тета „Химия и фармация“, 
Техническият университет 
– Варна, БАН - Институтът 
по системно инженерство 
и роботика, Централната 
лаборатория по приложна 
физика, Институтът по 
електроника.  



проекта, където да създадем 
среда за иновации, за развитие 
на приложна наука, за обучение 
на докторанти и магистри. 
Стремежът ни е да закупим 
много ново оборудване. Тех-
нопаркът ще се развие върху 
територията на бившата 
резиденция от времето на 
соца, ползвана от някогашния 
държавен глава Тодор Живков, 
по-късно и за нуждите на биб-
лиотека, в непосредствена 
близост до университета, 
която да обновим за целта“, 
разказа пред „Капитал“ ректо-
рът на университета.

Другите два проекта, в 
които Технически универси-
тет - Габрово, участва, са за 
върхови постижения в на-
правлението мехатроника и 
чисти технологии и   проект 
по IT технологии съвместно с 
УНСС. По трите проекта ще 
бъдат създадени общо 9 лабо-
ратории. Всички те ще бъдат 
разположени в тази обособена 
територия с площ от 5 дка, 
която според проф. Иларионов 
е много удачна за развитието 
на технологична среда. 

Първи поръчки 
Осемдесет процента от стой-
ността на най-мащабния 
проект ще е инвестицията в 
чисто материалната част - 
ремонт на сгради и купуване 
на нова техника. Останалите 
20% са предвидени за назна-
чаване на млади специалисти, 
които ще работят с тази 
техника. През тази година във 
всяка от партньорските орга-
низации ще има първо поръчка 
за проектиране, след това и за 
изпълнение.

В Технически университет 
- Габрово, по този проект се 
очаква да дойдат около 8.5-9 
млн. лв., от които за рекон-
струкция и изпълнение ще са 
до 2 млн. лв., а за техника - 4.5-
5 млн. лв. През тази година са 

КАКВИ ЛАБОРАТОРИИ 
ЩЕ ИМА

В момента се работи по 
заданието за реконструк-
ция на бившата резиденция, 
която е в непосредствена 
близост  до университета, за 
да се създаде технологичният 
център по компетентност. 
Там ще има около 6-7 лабора-
тории. В центъра за върхови 
постижения ще има две, които 
са пряко свързани с измерване в 
областта на мехатрониката. 
Една ще е лабораторията в IT 
технологиите и ще бъде съз-
дадена по проекта с УНСС.   
Планира се създаване на лабо-
ратории по осветителна тех-
ника, по задвижване, по силова 
електроника, по мехатроника, 
за изпитване на материали. 
И още - център за работа с 
машини с технопрограмно 
управление, които ще бъдат 
в непосредствена близост до 
инструменталната среда, с 
помощта на която ще може 
да се създават и реализират 
проектираните прототипи 
и всякакви технологични сред-
ства, които ще се разработ-
ват на научна основа.

102%
е изпълнена държавната 
поръчка за тази 
година в Технически 
университет – Габрово.

предвидени две обществени 
поръчки за проектиране с про-
гнозна стойност между 80 и 
100 хил. лв. - едната ще е за ре-
конструкция на помещение за 
целите на център за върхови 
постижения, другата ще бъде 
за реконструкция на същест-
вуваща сграда за нуждите на 
център за компетентност. 

При партньорите също ще 
се реконструират сгради и ще 
се изграждат лаборатории. 
Една от лабораториите на 
Института по електроника 
ще бъде локализирана в Габро-
во. Екипът на проекта ще се 
състои от 15-20 души, уточ-
ни проф. Иларионов, който го 
ръководи.

„Цялата тази дейност, 
която искаме да създаваме на 
базата на проекта, ще бъде в 
полза на бизнеса. Нашата ра-
бота ще е изцяло подчинена 
на идеите им, в тяхна помощ. 
Всичко, което ще реализира-
ме, е съобразено с нуждите 
на бизнеса в региона“, обобщи 
професорът.

Проектът е до 2024 г.
След изтичането на този срок 
технологичният център ще 
трябва да покаже пет години 
устойчивост и да започне да 
се издържа. От втората годи-
на, след като се купи техника-
та и се извърши реконструк-
цията на самия сграден фонд, 
Техническият университет  
ще може да назначава изсле-
дователи. Тогава ще стартира 

и работата по набелязаните 
акценти в самия проект и с 
бизнеса. Ще се разчита най-
вече на млади специалисти – 
инженери, които излизат от 
университета, с  желание да се 
занимават с научноприложна 
дейност и да създават нови 
технологии, иновации, които 
да бъдат изцяло ориентирани 
към бизнеса, и по-специално 
към машиностроенето.

Според данни на Браншова-
та камара по машиностроене 
в регион Габрово са съсредо-
точени около 75% от общото 
машиностроене на България. 
Инженерният профил на уни-
верситета изцяло покрива 
характера на предприятия-
та в региона. Идеята е да се 
съчетава машиностроенето 
с електрониката, да се създа-
ва завършен продукт с голям 
интелект с висока добавена 
стойност. Намалява броя на 
студентите от Стопанския 
факултет от икономически-
те специалности за сметка 
на инженерните. В момента 
висшето учебно заведение 
обучава около 4500 студен-
ти. 
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съдържание от

Активно се използват и раз-
лични леки уеб ГИС прило-
жения, реализирани с ArcGIS 
Online за визуално предста-
вяне на резултатите от об-
щински кампании и културни 
събития. Общината използва 
ГИС и при работата по проект 
за зелените системи и благо-
устройство. Данните, които 
се съдържат в разработено-
то приложение, са в процес 
на постоянна актуализация 
от служителите на Общинско 
звено „Озеленяване“. Приложе-
нието е публично и в него се 
визуализират и анализират 
данни за местоположението 
и състоянието на дървесни-
те видове, храстови масиви, 
паркова мебел, алейни мрежи 
и други елементи на зелената 
инфраструктура в града.
Приложението на ГИС обаче не 
се ограничава само до това. Об-
щината използва ГИС инстру-
менти и в много други сфери, 
като здравеопазване, образо-
вание и екология. Пример за 
това е ГИС приложението с 
информация за местоположе-
нието на училищата и детски-
те заведение на територията 
на общината, подпомагайки 
родителите в процеса на пла-
ниране и избор на учебно за-
ведение, както и усилията на 
общината за централизиран 
електронен прием в учебните 
заведения. За да улесни свои-

те граждани, община Габрово 
разработи и ГИС приложение, 
представящо информация за 
местоположението на избира-
телните секции за гласуване в 
парламентарните избори ми-
налата година. 

Темата за енергийната ефек-
тивност е особено актуална, 
успяхте ли да я интегрирате 
в нейната пълнота за община 
Габрово?
Община Габрово използва ак-
тивно ГИС при дейностите 
по изпълнение на Национал-
ната програма за енергийна 
ефективност на многофа-
милни жилищни сгради на 
територията на общината. 
Интерактивно уеб ГИС прило-
жение, достъпно и за мобилни 
телефони, дава информация за 
допустимите по програмата 
сгради и напредъка по програ-
мата. Интерактивният модел 
информира в реално време за 
статуса на проектите, дава 
информация за включените 
и неодобрените за участие в 
програмата сгради, както и 
за етапите на изпълнение на 
строителните дейности.
С помощта на създадения с 
CityEngine модел общинските 
експерти идентифицират по-
бързо и лесно сградите, допус-
тими за финансиране спрямо 
критериите на програмата. 
Моделът подпомага и самия 
процес по изпълнение на одо-
брените проекти, като осигу-
рява по-голяма публичност и 
съгласуваност с общността. 
Общинските експерти ин-
тегрират архитектурните 
проекти за фасадите на сгра-
дите, предоставени от архи-
тектите в модела. Така в 3D 
ГИС модел експертите имат 
реалистична представа как 
ще изглеждат фасадите след 
изпълнението на санирането 
и могат да съобразят тях-
ната визия с общия облик на 
града. 

Какъв е българският опит на 
общините в прилагането на 
3D моделиране на  градска сре-
да и в какви сфери?  
Градът е триизмерен и той 
трябва да се моделира в 3D 
ГИС. Дали ще изберем да сме 
на първи, четвърти или осми 
етаж, търсим ли район със 
зелени площи или търговска 
и комуникативна част, какъв 
транспорт ще използваме… 
Много въпроси, на които тър-
сим отговори по отношение 
на приятна среда за живот, 
жилищна политика и сграден 
фонд, транспортна система, 
зелена система и околна сре-
да, демография и икономическо 
развитие. И все повече с фокус 
върху вътрешен ред и сигур-
ност, защита от бедствия и 
аварии. За да може общината 
да планира интелигентно, да 
провежда устойчиви градски 
политики в горепосочените 
сфери и да осигури необхо-
димото добро управление в 
диалог с гражданите и всич-
ки заинтересовани страни, е 
необходим 3D ГИС. 
Един от пилотните проекти 
в тази област е реализиран 
съвместно със Столичната 
община за изпълнението на 
3D модел на планиран осно-
вен ремонт на кръстовище-
то при Руски паметник в гр. 
София. Като цяло обаче опи-
тът на българските общини 
в областта на 3D моделира-
не на градска среда е малък. 
Габрово е първата българска 
община, която разполага със 
собствен ГИС софтуер за 3D 
градско моделиране и планира-
не Esri CityEngine. Продуктът 
разполага с цялостен набор от 
функции за 3D моделиране на 
сгради, фасади, улични мре-
жи, публични пространства 
и много други. Към момента 
община Габрово разработва 3D 
модел на гр. Габрово, изготвен 
на база данните от кадастъра 
и общинските регистри. 

У нас обаче са нужни още 
данни, нормативна уредба, 
човешки капацитет, хардуер 
и комуникации. Нужна е дър-
жавна политика, разбиране 
на високо ниво, че национал-
ната пространствена ин-
фраструктура на България 
следва да бъде реализира-
на. Защото за общините е 
трудно да изградят сами об-
щинската пространствена 
инфраструктура. Те в голяма 
степен са зависими от МРРБ, 
АГКК, от предоставянето на 

пространствени данни от 
МОСВ, басейновите дирекции, 
РИОСВ. В това отношение ни 
предстои още много работа 
както с общините, така и с 
държавните администра-
ции. Но с обединени усилия, с 
технологичната сила на Esri 
ГИС платформата, с опита и 
експертизата, които имаме 
натрупани през годините и 
черпим от световната екс-
пертиза на Esri, вярвам че 
стъпка по стъпка, проект по 
проект съвместно ще успеем. 

Г-жо Караджова, как една ця-
лостна ГИС платформа може 
да подпомага пълния цикъл 
по развитие и управление на 
градската среда?
Възможностите, които ця-
лостната Географска ин-
формационна система (ГИС) 
открива пред българските 
градове, са много. В каква посо-
ка и как да се развива градът? 
Къде общината приоритет-
но да ремонтира улиците и 
да изгради нови велоалеи? Кои 
части трябва да бъдат запа-
зени за зелената система на 
града и как ефективно да бъ-
дат извършвани дейностите 
по управление и поддържка? 
Какво влияние ще окаже стро-
ителството на нова сграда на 
средата, а на трафика? 
Този тип въпроси са част от 
дневния ред на всеки град. А 
отговорите са закодирани в 
пространствената инфра-
структура на всяко населено 
място. Градът е сложна сис-
тема от разнородни по вид 
дейности и процеси. И всички 
те са геолокирани към тери-
торията на града. За да упра-
вляваме тази жива система, 
ни е необходим геосистемен 
подход, а ГИС технологиите 
реално осигуряват средата за 
неговата реализация. 
ГИС платформата е тази ос-
нова, която способства ин-
тегрираното и устойчиво 
управление на града във всички 
фази от анализ, планиране и  
проектиране, през строител-
ство, контрол и поддръжка до 
публичност, комуникация и 
ангажираност на гражданите 
и различните заинтересовани 
общности. На вашия въпрос 
„как“ – като предоставя на-
деждни ГИС софтуер, услуги 
и приложения. ГИС платфор-
мата обединява табличните 
данни на общината, инфор-
мацията от различните ИТ 
системи, сензори в реално 
време, наземни геодезически 

измервания, данни от екипи-
те на терен и много други. Тя 
предоставя мощни и лесни за 
използване инструменти за 
визуализация, обработка, ана-
лиз, моделиране и споделяне, 
които подпомагат както из-
пълнението на всекидневните 
задачи на служителите в една 
община, така и сътрудни-
чеството между различните 
отдели, взимането на инфор-
мирани решения и др. Това пре-
връща ГИС платформата в не-
заменим инструментариум за 
всички аспекти на местното 
самоуправление – от кадастъ-
ра и устройството на тери-
торията, през управлението 
на общинската собственост, 
инфраструктурата и транс-
порта, до предоставянето на 
електронни административ-
ни услуги, популяризирането 
на туристическите атракции 
и управлението при извънред-
ни ситуации.  

Може ли и как един град с по-
мощта на ГИС технологиите 
да се превърне в технологичен 
и иновативен? 
Умният, технологичен град 
е постижима цел. За да бъде 
осъществена на практика тя, 
е необходимо въвеждането 
на нови ИКТ решения, инфра-
структура и стандарти. 
В това отношение ГИС тех-
нологията се е доказала като 
незаменима платформа. В 
момента тя е една от три-
те най-бързо развиващи се 
транзакционни технологии в 
световен план. ГИС осигурява 
нови методи за визуализиране 
и проектиране с 3D техноло-
гии, работа с данни в реално 
време, включително големи 
данни (Big Data) и Интернет 
на нещата (IoT). Така например 
местните власти в Барселона 
въведоха интелигентна гео-
графска информационна сис-
тема за нуждите на градския 
транспорт. 

Разкажете как конкретно се 
случи това в община Габрово, 
какви проекти успяхте да реа-
лизирате съвместно и в какви 
области? 
Община Габрово от години ра-
боти активно в посока прила-
гане на Географски информа-
ционни системи и е един от 
пионерите и лидерите в тази 
област в България. Първият 
проект, който реализирахме 
съвместно, беше преди вече 
близо 10 години и включваше 
разработка и внедряване на 
единна централизирана Гео-
графска информационна сис-
тема за кадастър, устройство 
на територията, управление 
на общинската собственост и 
предоставяне на 7 електронни 
административни услуги. Из-
градихме системата на база 
Esri ArcGIS технологии, които 
позволяват лесно надграждане. 
Оттогава община Габрово 
непрекъснато развива своя-
та Географска информационна 
система с нови специализира-
ни приложения, ГИС софтуер и 
данни. Това обаче нямаше да 
бъде факт без, от една страна, 
ясната управленска визия на 
ръководството за нуждата 
от цялостна най-съвременна 
Географска информационна 
система, а от друга, експерти-
те в общината, които прите-
жават необходимия ГИС капа-
цитет, знания и експертиза.  
Благодарение на всичко това 
община Габрово през годините 
разви ГИС системата в посока 
подпомагане на бизнеса в реги-
она, дейностите по енергийна 
ефективност, водния цикъл и 
много други. Габрово е пионер 
сред общините в България, 
които използват в своята 
работа най-мощния световен 
ГИС софтуер за 3D градско мо-
делиране и планиране Esri City 
Engine, както и Esri Geoportal 
Server за интегриране, обра-
ботка и анализ на данни в ре-
ално време.  

Евгения Караджова,
управител на „ЕСРИ България”:

Умният и 
технологичен 
град е постижима 
цел с ГИС

„Община Габрово 
от години работи 
активно в посока 
прилагане на Гео-
графски информа-
ционни системи 
и е един от пионе-
рите и лидерите 
в тази област в 
България.“



съдържание от

Активно се използват и раз-
лични леки уеб ГИС прило-
жения, реализирани с ArcGIS 
Online за визуално предста-
вяне на резултатите от об-
щински кампании и културни 
събития. Общината използва 
ГИС и при работата по проект 
за зелените системи и благо-
устройство. Данните, които 
се съдържат в разработено-
то приложение, са в процес 
на постоянна актуализация 
от служителите на Общинско 
звено „Озеленяване“. Приложе-
нието е публично и в него се 
визуализират и анализират 
данни за местоположението 
и състоянието на дървесни-
те видове, храстови масиви, 
паркова мебел, алейни мрежи 
и други елементи на зелената 
инфраструктура в града.
Приложението на ГИС обаче не 
се ограничава само до това. Об-
щината използва ГИС инстру-
менти и в много други сфери, 
като здравеопазване, образо-
вание и екология. Пример за 
това е ГИС приложението с 
информация за местоположе-
нието на училищата и детски-
те заведение на територията 
на общината, подпомагайки 
родителите в процеса на пла-
ниране и избор на учебно за-
ведение, както и усилията на 
общината за централизиран 
електронен прием в учебните 
заведения. За да улесни свои-

те граждани, община Габрово 
разработи и ГИС приложение, 
представящо информация за 
местоположението на избира-
телните секции за гласуване в 
парламентарните избори ми-
налата година. 

Темата за енергийната ефек-
тивност е особено актуална, 
успяхте ли да я интегрирате 
в нейната пълнота за община 
Габрово?
Община Габрово използва ак-
тивно ГИС при дейностите 
по изпълнение на Национал-
ната програма за енергийна 
ефективност на многофа-
милни жилищни сгради на 
територията на общината. 
Интерактивно уеб ГИС прило-
жение, достъпно и за мобилни 
телефони, дава информация за 
допустимите по програмата 
сгради и напредъка по програ-
мата. Интерактивният модел 
информира в реално време за 
статуса на проектите, дава 
информация за включените 
и неодобрените за участие в 
програмата сгради, както и 
за етапите на изпълнение на 
строителните дейности.
С помощта на създадения с 
CityEngine модел общинските 
експерти идентифицират по-
бързо и лесно сградите, допус-
тими за финансиране спрямо 
критериите на програмата. 
Моделът подпомага и самия 
процес по изпълнение на одо-
брените проекти, като осигу-
рява по-голяма публичност и 
съгласуваност с общността. 
Общинските експерти ин-
тегрират архитектурните 
проекти за фасадите на сгра-
дите, предоставени от архи-
тектите в модела. Така в 3D 
ГИС модел експертите имат 
реалистична представа как 
ще изглеждат фасадите след 
изпълнението на санирането 
и могат да съобразят тях-
ната визия с общия облик на 
града. 

Какъв е българският опит на 
общините в прилагането на 
3D моделиране на  градска сре-
да и в какви сфери?  
Градът е триизмерен и той 
трябва да се моделира в 3D 
ГИС. Дали ще изберем да сме 
на първи, четвърти или осми 
етаж, търсим ли район със 
зелени площи или търговска 
и комуникативна част, какъв 
транспорт ще използваме… 
Много въпроси, на които тър-
сим отговори по отношение 
на приятна среда за живот, 
жилищна политика и сграден 
фонд, транспортна система, 
зелена система и околна сре-
да, демография и икономическо 
развитие. И все повече с фокус 
върху вътрешен ред и сигур-
ност, защита от бедствия и 
аварии. За да може общината 
да планира интелигентно, да 
провежда устойчиви градски 
политики в горепосочените 
сфери и да осигури необхо-
димото добро управление в 
диалог с гражданите и всич-
ки заинтересовани страни, е 
необходим 3D ГИС. 
Един от пилотните проекти 
в тази област е реализиран 
съвместно със Столичната 
община за изпълнението на 
3D модел на планиран осно-
вен ремонт на кръстовище-
то при Руски паметник в гр. 
София. Като цяло обаче опи-
тът на българските общини 
в областта на 3D моделира-
не на градска среда е малък. 
Габрово е първата българска 
община, която разполага със 
собствен ГИС софтуер за 3D 
градско моделиране и планира-
не Esri CityEngine. Продуктът 
разполага с цялостен набор от 
функции за 3D моделиране на 
сгради, фасади, улични мре-
жи, публични пространства 
и много други. Към момента 
община Габрово разработва 3D 
модел на гр. Габрово, изготвен 
на база данните от кадастъра 
и общинските регистри. 

У нас обаче са нужни още 
данни, нормативна уредба, 
човешки капацитет, хардуер 
и комуникации. Нужна е дър-
жавна политика, разбиране 
на високо ниво, че национал-
ната пространствена ин-
фраструктура на България 
следва да бъде реализира-
на. Защото за общините е 
трудно да изградят сами об-
щинската пространствена 
инфраструктура. Те в голяма 
степен са зависими от МРРБ, 
АГКК, от предоставянето на 

пространствени данни от 
МОСВ, басейновите дирекции, 
РИОСВ. В това отношение ни 
предстои още много работа 
както с общините, така и с 
държавните администра-
ции. Но с обединени усилия, с 
технологичната сила на Esri 
ГИС платформата, с опита и 
експертизата, които имаме 
натрупани през годините и 
черпим от световната екс-
пертиза на Esri, вярвам че 
стъпка по стъпка, проект по 
проект съвместно ще успеем. 

Г-жо Караджова, как една ця-
лостна ГИС платформа може 
да подпомага пълния цикъл 
по развитие и управление на 
градската среда?
Възможностите, които ця-
лостната Географска ин-
формационна система (ГИС) 
открива пред българските 
градове, са много. В каква посо-
ка и как да се развива градът? 
Къде общината приоритет-
но да ремонтира улиците и 
да изгради нови велоалеи? Кои 
части трябва да бъдат запа-
зени за зелената система на 
града и как ефективно да бъ-
дат извършвани дейностите 
по управление и поддържка? 
Какво влияние ще окаже стро-
ителството на нова сграда на 
средата, а на трафика? 
Този тип въпроси са част от 
дневния ред на всеки град. А 
отговорите са закодирани в 
пространствената инфра-
структура на всяко населено 
място. Градът е сложна сис-
тема от разнородни по вид 
дейности и процеси. И всички 
те са геолокирани към тери-
торията на града. За да упра-
вляваме тази жива система, 
ни е необходим геосистемен 
подход, а ГИС технологиите 
реално осигуряват средата за 
неговата реализация. 
ГИС платформата е тази ос-
нова, която способства ин-
тегрираното и устойчиво 
управление на града във всички 
фази от анализ, планиране и  
проектиране, през строител-
ство, контрол и поддръжка до 
публичност, комуникация и 
ангажираност на гражданите 
и различните заинтересовани 
общности. На вашия въпрос 
„как“ – като предоставя на-
деждни ГИС софтуер, услуги 
и приложения. ГИС платфор-
мата обединява табличните 
данни на общината, инфор-
мацията от различните ИТ 
системи, сензори в реално 
време, наземни геодезически 

измервания, данни от екипи-
те на терен и много други. Тя 
предоставя мощни и лесни за 
използване инструменти за 
визуализация, обработка, ана-
лиз, моделиране и споделяне, 
които подпомагат както из-
пълнението на всекидневните 
задачи на служителите в една 
община, така и сътрудни-
чеството между различните 
отдели, взимането на инфор-
мирани решения и др. Това пре-
връща ГИС платформата в не-
заменим инструментариум за 
всички аспекти на местното 
самоуправление – от кадастъ-
ра и устройството на тери-
торията, през управлението 
на общинската собственост, 
инфраструктурата и транс-
порта, до предоставянето на 
електронни административ-
ни услуги, популяризирането 
на туристическите атракции 
и управлението при извънред-
ни ситуации.  

Може ли и как един град с по-
мощта на ГИС технологиите 
да се превърне в технологичен 
и иновативен? 
Умният, технологичен град 
е постижима цел. За да бъде 
осъществена на практика тя, 
е необходимо въвеждането 
на нови ИКТ решения, инфра-
структура и стандарти. 
В това отношение ГИС тех-
нологията се е доказала като 
незаменима платформа. В 
момента тя е една от три-
те най-бързо развиващи се 
транзакционни технологии в 
световен план. ГИС осигурява 
нови методи за визуализиране 
и проектиране с 3D техноло-
гии, работа с данни в реално 
време, включително големи 
данни (Big Data) и Интернет 
на нещата (IoT). Така например 
местните власти в Барселона 
въведоха интелигентна гео-
графска информационна сис-
тема за нуждите на градския 
транспорт. 

Разкажете как конкретно се 
случи това в община Габрово, 
какви проекти успяхте да реа-
лизирате съвместно и в какви 
области? 
Община Габрово от години ра-
боти активно в посока прила-
гане на Географски информа-
ционни системи и е един от 
пионерите и лидерите в тази 
област в България. Първият 
проект, който реализирахме 
съвместно, беше преди вече 
близо 10 години и включваше 
разработка и внедряване на 
единна централизирана Гео-
графска информационна сис-
тема за кадастър, устройство 
на територията, управление 
на общинската собственост и 
предоставяне на 7 електронни 
административни услуги. Из-
градихме системата на база 
Esri ArcGIS технологии, които 
позволяват лесно надграждане. 
Оттогава община Габрово 
непрекъснато развива своя-
та Географска информационна 
система с нови специализира-
ни приложения, ГИС софтуер и 
данни. Това обаче нямаше да 
бъде факт без, от една страна, 
ясната управленска визия на 
ръководството за нуждата 
от цялостна най-съвременна 
Географска информационна 
система, а от друга, експерти-
те в общината, които прите-
жават необходимия ГИС капа-
цитет, знания и експертиза.  
Благодарение на всичко това 
община Габрово през годините 
разви ГИС системата в посока 
подпомагане на бизнеса в реги-
она, дейностите по енергийна 
ефективност, водния цикъл и 
много други. Габрово е пионер 
сред общините в България, 
които използват в своята 
работа най-мощния световен 
ГИС софтуер за 3D градско мо-
делиране и планиране Esri City 
Engine, както и Esri Geoportal 
Server за интегриране, обра-
ботка и анализ на данни в ре-
ално време.  

Евгения Караджова,
управител на „ЕСРИ България”:

Умният и 
технологичен 
град е постижима 
цел с ГИС

„Община Габрово 
от години работи 
активно в посока 
прилагане на Гео-
графски информа-
ционни системи 
и е един от пионе-
рите и лидерите 
в тази област в 
България.“



Влак ни 
свързва,  
влак ни дели
автор 
Гергана Михайлова 

Днес по релсите до Габрово не 
минават транспортни вагони 
и местните индустриалци 
превозват стоката си по 
трудния начин - с тирове. Малко 
са и пътниците, които ползват 
железницата за придвижване 
в района - предимно ученици и 
пенсионери. За идващите от други 
краища на България пътуването 
е истинско предизвикателство, 
защото минава през много 
прекачвания и отнема време. Така 
например пътуването с бърз влак 
от София отнема 6 часа. 

Въпреки че нямат много пътници и работят с материално оборудване от 
времето на соца, служителите в жп транспорта на Габрово споделят, че 
си обичат работата. Няма да срещнете намръщен поглед, ако посмеете да 
питате нещо на гишето за информация, а по афишите в чакалнята може да 
научите всичко за културните предпочитания и партийните пристрастия 
в града.

Н Национален спорт 
е между два съседни 
града да има съпер-
ничество. Случаят 

с Габрово и Севлиево обаче е 
толкова драматичен, че е ко-
мичен, а закачките между тях 
продължават вече 107 години. 

Всичко започва през 1911 го-
дина, когато до Габрово е пус-
нат влак, за да могат местни-
те индустриалци да извозват 
продукцията на тогавашни-
те най-големи на Балканите 
текстилни фабрики. Съседи-
те им естествено завидели за 
придобивката, а габровци им 
се подиграли, като натирили 
едно магаре с газени тенекии 
и го нарекли севлиевския влак. 

Севлиевските чорбаджии 
не останали длъжни. Напра-
вили магарето на кебапчета и 
кюфтета и поканили габровци 
на угощение. Накрая попитали 
гостите: „Е, как е? Услади ли ви 
се севлиевският влак?“
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Друго неудобство са 
старите композиции. 
Новите мотриси, с които 
държавните железници 
се сдобиха, не пътуват по 
този маршрут, защото не 
успяват да се справят със 
суровите природни условия. 
През есента закъсват в 
нападалите листа, а зимата 
не могат да преодолеят 
планинския наклон. Ето 
защо по габровските релси 
пътуват стари локомотиви, 
които са по-бавни и се налага 
често да се отбиват в 
сервиза. 

Комичното в тази вражда 
е, че преди няколко години 
габровци за малко да останат 
без голямата си гордост - 
гарата. Реорганизация в БДЖ 
направи така, че опорна гара се 
превръща тази в село Царева 
ливада и нейният началник 
поема контрола и над гарата в 
Габрово. Въпреки това местните 
полагат грижи за поддръжката 
на приемното здание. В момента 
текат ремонти на чакалнята и 
тоалетните. Самата сграда е 
архитектурно бижу. 

снимки Надежда Чипева

capital.bg | юни 2018 | К Градове

ФОТОРАЗКАЗ  | 23 



Непознатият 
текстилен 
гигант
„Дзалли“ създава 10 млн. 
облекла годишно за 
марката Calzedonia

Т Триста хиляди евро 
е инвестирала най-
голямата компания 
в Габрово миналата 

година, за да модернизира 
начина, по който следи про-
изведената продукция. Сега 
в „Дзалли“ на всяко работно 
място има електронни ус-
тройства, централизирано 
свързани, посредством които 
всеки работник отчита из-
пълнението на съответните 
бройки съобразно нормата, на 
базата на което се определя 
и възнаграждението.

Това е важно, казва инж. 
Дамир Рогина, управляващ 
директор на „Дзалли” ООД, 
защото с внедряването на 
иновативната система се е 
увеличила ефективността на 
производството, подобрил се 
е контролът върху използване 
на ресурсите и са намалени 
запасите от незавършено 
производство.

Инж. Рогина в продължение 
на тринайсет години работи 
в структурата на Calzedonia 
Holding Spa, а от 2015 г. поема 
управлението на българското 
дружество, което е дъщерно. 
Другият проект, който в мо-
мента се движи под неговия 
надзор, е изграждането на 
зона за рекреация в цеха в кв. 
„Войново“. 

Върху площ от почти 1 де-

кар ще се разположат маси 
с пейки, мултифункционал-
но игрище с възможност за 
спортуване на различни ви-
дове спорт като баскетбол, 
волейбол, тенис, минифутбол. 
Причината е ясна - като все-
ки друг бизнес в страната и 
този страда от недостиг на 
хора. 

От 50 до над 1000
„Дзалли” ООД е създадена през 
2001 г. в гр. Габрово като дъ-
щерно дружество на итали-
анската компания. Старти-
рала в началото с 50 работни 
места, като към края на ми-
налата година персоналът на 
фирмата наброява 1040 души, 
90% от които са жени, като 
фирмата е най-големият ра-
ботодател на територията 
на община Габрово.

Собствениците от Ита-
лия избират да инвестират 
в Габрово заради традициите 
на текстилния бранш в ре-
гиона и наличието на квали-
фицирана работна ръка. Това 
не е единствената причина. 
Другата е красивата природа, 
чистият въздух и подкрепа-
та от страна на местната 
власт.

Фирмата разполага с три 
производствени цеха на те-
риторията на града, като 
най-голямата база и основен 

автор 
Силвия Златкова

Q “Дзалли” има 1040 
души персонал има 
от които 90% са 
жени

К Градове | юни 2018 | capital.bg
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логистичен център е цехът 
във „Войново“, построен през 
2004 г. като инвестиция на 
зелено на площ 75 хил. кв.м в 
рамките на два етапа. В пър-
вия застроената площ е около 
4 дка, а във втория са достро-
ени още 3.5 дка.

Фирмата възлага поръчки 
за изпълнение на повече от 15 
други търговски дружества, 
разпръснати по терито-
рията на цялата страна. На 
практика това означава, че 
още около 550 души работят 
за нея.

Клиенти  
от цял свят
Причината повечето хора да 
не са чували за габровската 
„Дзалли” е, че тя е изцяло и 
само производствено пред-
приятие, не извършва тър-
говска дейност и не работи с 
крайни клиенти, а директно 

за фирмата майка в Италия. 
Calzedonia Holding Spa с добре 
развитата им дистрибутор-
ска мрежа продава изделията, 
които произвежда дружес-
твото в Габрово, навсякъде по 
света. В два от столичните 
молове брандът Calzedonia е 
вече представен.

Числата обаче са впечат-
ляващи. В България се про-
извеждат между 9 и 10 млн. 
броя облекла годишно – дам-
ска мода, тениски, блузи и 
клинове, бански костюми 
мъжко бельо, с търговските 
марки Intinimissimi, Tezenis 
и Calzedonia. Те достигат до 
клиенти по целия свят чрез 
мрежата от повече от 4000 
собствени и франчайзинг 
магазини на фирмата майка 
Calzedonia, която има магази-
ни по цял свят - от Китай и 
Япония, Европа и Русия, САЩ, 
Мексико, Бразилия и още мно-

го държави с присъствие на 
всички континенти.

Постоянно следим нови-
те технологии и машините 
в бранша, за да сме конку-
рентни на пазара и да рабо-
тим бързо и ефективно, казва 
още управляващият директор 
на „Дзалли”.

Производството в Габрово 
заема особено важно място 
в структурата на фирмата 
майка предвид местоположе-
нието на града, близостта 
до Европа и възможността 
да се произвеждат бързо и в 
кратки срокове разнообразни 
поръчки.

„Работим по т.нар. FLASH 
поръчки със срок на достав-
ка до Италия за една седмица. 
На практика това означава 

следното: прави се целево 
маркетингово проучване на 
пазара за това какво върви 
и се продава най-много през 
уикенда; в понеделник следва 
преглед на най-продаваните 
артикули, възлагат се нови 
поръчки за производство от 
тях и до края на седмицата 
необходимите за производ-
ството материали са в склада 
на „Дзалли“. В рамките на още 
една седмица поръчките се 
ушиват и изпращат обратно 
в Италия. Шият се 40-50 хил. 
бройки на ден и изпълнението 
на точно такъв вид поръчки е 
около 40%”, разказа още инж. 
Дамир Рогина.

Недостигът на кадри е 
ясен. „Дзалли“ обаче страда от 
още нещо - като текстилно  
предприятие то има проблем 
да привлича млади хора. Това 
ще е следващото предизвика-
телство пред Рогина.  

9-10
млн. броя облекла на 
година се произвеждат 
от фабриката.
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И Има две прости пра-
вила, за да си конку-
рентен на пазара 
на опаковки от РЕТ, 

казва Добрин Байрактаров. Това 
са да инвестираш поне 1 млн. 
евро годишно, да следиш тен-
денциите в глобален мащаб и 
да се стремиш да ги прилагаш 
бързо на място. Байрактаров 
е управител на габровската 
фирма „Терахим 97” АД - един 
от първите два производителя 
на преформи от PET за бутилки 
в България, стартирал произ-
водството си през 1997 г. 

Фирмата е специализирана в 
производството на преформи 
и пластмасови опаковки за хра-
нителната и фармацевтична-
та промишленост и не пропус-
ка нито едно специализирано 
изложение не само в Европа, но 
и в Азия. Днес, повече от двай-
сет години след създаването й, 
тя е един от водещите произ-
водители на преформи от PET 
и опаковки за хранителната и 
фармацевтичната промишле-
ност. Производството на „Те-
рахим 97” е едно от най-енер-
гоемките на територията на 
Габрово.

Инвестиции с мисъл  
за околната среда
Това, което Байрактаров забе-
лязва, е, че в световен мащаб 
тенденциите са свързани с 
намаляване теглото на бу-
тилките с оглед понижаване 
вредното въздействие върху 
околната среда. Така например 
в момента бутилка минерална 
вода от 500 мл тежи между 15 
-17 г, а  тенденцията е тя да се 
намали на 11-12 г. По този на-
чин ще падне такса опаковка 
и замърсяването на природата 
ще е по-малко, казва Байракта-
ров. Скоро подобна практика 
ще стане реалност и тук, ма-
кар и с известно закъснение. 

В тази връзка „Терахим 97” е 
предвидила инвестиции през 
тази година в размер на 700 
хил. евро за закупуване на две 
нови матрици. Очакванията са 
свързани с намаляване с 15% на 
грамажа на материала.  
„Терахим 97” има и проект за 
1.5 млн. евро, с който канди-
датства  по ОП „Иновации и 
конкурентоспособност”. Тази 
инвестиция също е свързана с 
тенденцията за намаляване 
теглото на опаковките, като 
в допълнение фирмата доказ-
ва, че вкарва в производство-
то си рециклиран материал. 
Ако проектът бъде одобрен, 
се предвижда закупуване на 
нова машина за 900 хил. евро 
и на матрица за 400 хил. евро, 
с което общата инвестиция 
на фирмата ще възлезе на над 
2 млн. евро заедно със собст-
веното финансиране за 2018 г.  

Рециклирай това
В „Терахим 97” се намира един-
ствената у нас рециклира-
ща машина в България за РЕТ 
материал. Тя е в действие 
от три години. Доставката 
й е реализирана от Австрия 
по проект „Развитие на 
конкурентоспособността на 
българската икономика” и е на 
стойност 4.5 млн. лв. Средно на 
час може да преработва 800 кг, 
между 17-18 тона за денонощие, 
като един тон представлява 40 
хил. бутилки. Дневният капа-
цитет на машината е рецикли-
ране на 800 хил. бутилки, който 
за момента не е оползотворен 
100% по ред причини. Матери-
алът се доставя във вид на 
суровина от специализирани 
фирми, като от рециклираща-
та машина той излиза със сер-
тификат за хранителни цели. 
„За съжаление в България няма 
дотации за подобни дейности 
нито за фирмите, които съби-

Всичко е РЕТ
„Терахим 97“ стои  
зад почти целия 
пазар на пластмасови 
бутилки у нас

автор 
Силвия Златкова

рат суровината, нито за нас 
като производител”, споделя 
Байрактаров.

За да се следи нивото на ка-
чеството - суровината да е 
от еднакъв материал и да не 
бъде замърсена, към фабрика-
та функционира лаборатория. 
Всичко това налага специален 
режим на работата с машина-
та, която е с висока произво-
дителност и голяма консума-
ция на енергия. На практика 
цената на рециклирания про-
дукт се доближава реално до 
истинската цена на материала 
и суровината.  „Ако вземем да я 
продаваме, няма на кого и зато-
ва повечето я влагаме”, споделя 
ощеБайрактаров, и уточнява, 
че годишно във фабриката се 
преработват над 1200 тона. 
Това представлява между 15- 
20% от общото необходимо 
количество суровина от 7000 
тона, което се допълва с внос.  

Всички големи фирми рабо-
тят с РЕТ бутилки. Познати-
те опаковки от полиетилен и 
полипропилен вече са  заменени 
и сега всичко е РЕТ. 

КАКВО Е PET

Полиетилен терефталата 
(PET) е синтетичен мате-
риал, който е най-издръжли-
вият полимер. Издържа на  
високи натоварвания и се 
използва вместо метал на 
места, където не може да 
има смазване, или за опро-
стяване на конструкциите 
и намаляване на разходите. 
Издържа на температури 
до 110°C, устойчив е на на-
пукване, не абсорбира вода 
и е непромокаем, изолира 
добре. Предпочитан е в опа-
ковките за хранително-вку-
совата и фармацевтичната 
промишленост. 

ЗА КОГО ПРОИЗВЕЖДА

Производството на га-
бровската фирма е голямо 
и широкоспектърно - от 
опаковки с вместимост 30 
мл до 10 литра с всякакви 
гърла, бутилки и т.н.   Фир-
мата произвежда 1 млн. бр. 
заготовки на ден, или 24-25 
млн. бр. за месец. 
Клиенти на „Терахим 97” са 
„Софарма”, „Балканфарма”, 
„Арома”, „Пепси”. Тя произвеж-
да за познатите марки „Гор-
на баня“, „Девин“, „Михалково“, 
„Българан“, „Каменица“ и още 
много други по-малки фирми 
- общо около 150 на брой. 
Износът се движи около 20% 
и е за съседни държави.

Q Между 10-12% е 
ръстът, който отчита 
пазарът при опаковките 
за минералните 
води, казва Добрин 
Байрактаров
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Фирмата изгражда нов цех за 
нискоенергийни капачки с високо качество

Н Нов цех за нис-
к о е н е р г и й н и 
капачки с висо-
ко качество из-
гражда фирма 

„Пластформ”. Той ще се раз-
положи в съществуващо хале, 
което се достроява и ремон-
тира изцяло. Инвестициите 
се реализират със средства, 
осигурени от Оперативна 
програма „Иновации и конку-
рентоспособност“, съфинан-
сирана от Европейския съюз 
чрез Европейския фонд за ре-
гионално развитие по спече-
лен проект за „Разширяване на 
производствения капацитет 
за устойчив растеж и пови-
шена конкурентоспособност 
на  „Пластформ“ ООД посред-
ством изпълнение на мерки 
за енергийна ефективност“ и 
собствени средства.

Европейският проект е за 
2 858 040 лв. без ДДС. Заедно 
със средствата, които допъл-
нително влагаме, инвестици-

ите ще достигнат 4 млн. лв., 
съобщи Добрин Байрактаров, 
управител на „Пластформ“ 
ООД. Собствените средства, 
които фирмата влага, са на-
сочени към реконструкция на 
помещението и закупуване на 
нови матрици. 

Изпълнението на проекта 
стартира преди два месеца. 
Четири от машините вече са 
доставени от Австрия и пред-
стои да се монтират заедно с 
другите, чиято доставка ще 
е до началото на м. юни от 
Япония и Тайван, след което 
ще започне монтажът им. 

Документално срокът за 
изпълнение на проекта е края 
на м. януари 2019, но ние сме си 
поставили за цел да го пуснем 
до края на м. август, за да може 
да стартираме производство 
по-рано, каза още Добрин Бай-
рактаров. 

Деветте нови машини, кои-
то ще бъдат монтирани в но-
вия цех, са не само енергоспес-

тяващи, но и технологията 
при тях е 100% безотпадъч-
на. Една от тези машини е на 
японската фирма ASB Nissei. 
Тя ще произвежда флакони от 
PET с вместимост до 3 литра.
Четири други ще произвеж-
дат флакони от полиетилен 
и полипропилен до 2.5 литра. 
Останалите четири са за ка-
пачки, които да окомплекто-
ват флаконите, като две от 
тях ще са двуцветни за хра-
нително-вкусовата промиш-
леност и битова химия. Ин-
струментите за капачките са 
произведени от водеща фирма 
в Италия. Същите досега не 
са произвеждани в България.
Те ще са с високо качество на 
конкурентни цени.

С пуска на новия цех плани-
раме продукцията, предназ-
начена за износ, да се увеличи 
от 20 на 30%. Към момента 
експортът е основно за Гър-
ция, по малко за Македония 
и Румъния. С останалите 70-

80% обезпечаваме българския 
пазар.

Годишното производство-
то на капачки е около 100 млн. 
бр., а при флаконите - над 30 
млн.  броя.

Въпреки че в голяма степен 
процесите се автоматизират, 
във фирмата не се предвиж-
да намаляване на работната 
ръка.  

Самото производство има 
необходимост от контроли-
ране на процесите на различ-
ни нива, контрол по ISO и т. н. 
Средната работна заплата 
като чисто възнаграждение 
е над 1000 лв.

„Пластформ” е създадена 
през 1993 г. и работи за воде-
щи компании от фармацията 
на България, за козметичната 
индустрия - за „Арома“, „Фико-
сота“ , „Солвек“, STS, „Мексон“, 
„Лавена” и др. Продукцията 
разполага с всички необходи-
ми сертификати. 

Изделията на „Пластформ” 
са предназначени за опакова-
не на: хранителни продукти 
- кетчуп, майонеза, горчица, 
сосове; козметични продукти 
- шампоани, балсами, гелове, 
кремове, окислители за боя за 
коса, течни сапуни; почист-
ващи и други препарати от 
битовата химия; технически 
течности - разредители, мас-
ла, антифриз, мастила. Спе-
циална група изделия са пред-
назначени за окомплектоване 
на бутилките от полиетилен 
терефталат (РЕТ).

25 години 
„Пластформ“

съдържание от
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Новият завод за пушки
„Габинвест“ направи 
най-голямата 
инвестиция на зелено  
в Габрово от години

aвтор 
Силвия Златкова

Н Най-мащабната 
инвестиция на зе-
лено в Габрово за 
последните 14 го-

дини е почти приключена. 
„Габинвест“ инвестира бли-
зо 9 млн. лв. в новия си завод, 
който предстои да влезе в 
експлоатация. Българският 
производител на компоненти 
за ловни и въздушни оръжия и 
прецизни спортни пистолети 
в премиум сегмента е дъщер-
но дружество на германската 
компания L&O Hunting Group 
GmbH. Заводът се намира при 
кръстовището за западния об-
ход на града в местността Ко-
лева ливада, в собствен терен 
на компанията с площ 50 дка. 
Сегашният завод заема око-
ло 1/5 от общата 
площ, така 

че има достатъчно място за 
бъдещо разширение, каквито 
са плановете. 

„Само една година след 
старта на проекта успяхме да 
построим съвременна индус-
триална сграда с 10 хил. кв.м 
разгъната застроена площ, 
с просторни и светли произ-
водствени помещения, адми-
нистративна част и всички 
необходими спомагателни по-
мещения. Плановете, които 
си бяхме поставили, ги изпъл-
нихме и смятаме, че пости-
гаме много добър резултат“, 
казват за „Капитал“ от  „Га-
бинвест“. Усилията в момента 
са насочени към въвеждането 
в експлоатация на сградата, 
осигуряване на всички 

необходими документи за нор-
мален производствен процес. 
Текат процедури по пуска  на 
отделните части в експлоа-
тация. Изградени са обслуж-
ващи технически помещения, 
улица, паркинг. 

„Очаква се до юни сграда-
та да получи разрешение за 
ползване. Допълнително тя 
трябва да отговори и на дру-
ги по-специфични законода-
телни изисквания и едва след 
това ще се мисли за официал-
но откриване”, уточниха още 
от дружеството. Това е сери-
озна инвестиция за Габрово, 
защото последната такава бе 
през 2004 г. на италианската 
„Дзалли“. 

Затваряне  
на цикъла
Извън основната инвести-
ция са поръчани общо 10 
нови машини с цифрово уп-
равление, две от тях вече са 
доставени в новия завод. До 

Q Досега 
„Габинвест“ 
произвеждаше 
на три отделни 
места, сега иска да 
обедини всичко под 
един покрив
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края на годината ще бъдат 
налични и останалите. С ав-
томатизиране на процесите 
ще се подобри повърхност-
ната обработка и ще се съ-
крати времето за производ-
ство, като един работник 
ще може да обслужва няколко 
машини едновременно. До-
пълнителните инвестиции 
в новото оборудване са за 
1.5 млн. евро. Така общата 
инвестиция ще надхвърли 
11 млн. лв., осигурени изцяло 
със собствени средства, ка-
заха още от ръководството 
на „Габинвест“.

Фирмата произвежда дър-
вени и метални части за из-
вестните марки Blaser, Sauer 
& Sohn, Mauser и SIG SAUER.   
„Габинвест“ обаче е техноло-
гично производствено пред-
приятие, няма търговски 
отдел и такъв не е планиран. 
Продукцията се продава в гру-
пата и търговската фирма в 
групата.

Досега „Габинвест“ про-
извеждаше на три отделни 
места, като в последната 
локация се правят компо-
ненти за въздушно оръжие и 
метални компоненти. С пред-
стоящия пуск на новия завод 
очакванията на ръководство-
то на „Габинвест“ са свързани 
не веднага, но да се затвори 

цикълът на производството, 
което ще е въпрос на време, 
свързан с административни 
процедури. Идеята е да се про-
извежда готов продукт, кой-
то да излиза от „Габинвест”, 
и това по всяка вероятност, 
ще стане в началото на след-
ващата година. Под покрива 
на новопостроената сграда 
са събрани две от производ-
ствата - дървообработване и 
металообработване за ловно 
оръжие. Предвижда се и в но-
вия завод  производството да 
продължи да работи на три 
смени, както досега.

С планове  
за растеж
След като тръгне производ-
ството на ловно оръжие в 
новия завод, от „Габинвест“ 
се обмисля бъдещо разшире-
ние. Първоначално нагласата 
за това беше за 2021 г., но от 
компанията изразиха готов-
ност, че могат да го стар-
тират и по-рано. Обявеното 
преди година намерение беше 
за разширение с още толкова, 
но за момента от „Габинвест“  
не могат да го потвърдят.  На 
малко по-късен етап ще има 
яснота с колко точно ще по-
расне заводът.

Третият завод, за който 
има идея да се пребазира на 

новото място, също е свързан 
с металообработване. Там е 
т.нар. специализирано въз-
душно оръжие, което на този 
етап остава в съществува-
щия завод 3, защото техноло-
гията е по-различна, има по-
специфични процеси и новата 
сграда трябва да отговаря на 
други изисквания.

„Ускоряването на плани-
раната нова  инвестиция е 
продиктувано логистично, от 
гледна точка икономически 
ефект, контрол на производ-
ство, управление на матери-
ални ресурси”, коментираха 
от „Габинвест” с уточнение-
то, че детайлната работа по 
новия проект ще започне, след 
като се въведе в експлоата-
ция новопостроеният завод.

Към момента в дружество-
то работят 240 души. За пос-

ледната година персоналът се 
е увеличил с около 40 души и в 
момента има обявени общо 
20 свободни работни места 
на всички нива.  

„За нас целият персонал е 
високо квалифициран, дори хо-
рата, които работят ръчна-
та работа. Това е майсторска 
работа“, категорични са от 
ръководството на фирмата. 
Произвеждат се различни по 
вид компоненти в металоо-
бработването и в дървооб-
работването. Като заетост 
на персонала повечето хора 
работят в дървообработва-
нето заради спецификата на 
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предходни периоди. Средно 
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57%
е увеличението 
на оборота на 
дружеството за 
първото тримесечие на 
2018 г. (спрямо година 
по-рано) и достига  2.36 
млн. евро
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С Севлиево има 1200 
фирми. Специфич-
ният икономически 
профил на общината 
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Габрово „Гепард“ за 2017 г. 

Градът, в който има 
доста индустрия, 
привлича и все повече 
логистични компании

автор 
Силвия Златкова

64%
е увеличението на 
транспортните 
услуги при 8% дял в 
икономиката на града.

Компаниите 
в региона са 
направили бизнес 
сдружение 
„Севлиево 21 век“, 
което през тази 
година отбелязва 
25 години от 
своето създаване.

Д-р Иван Иванов,  
кмет на община Севлиево::

Партньорството и доверие-
то между местната власт и 
бизнеса е основополагащо
Партньорството и доверие-
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Хъбът Севлиево
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ски преподаватели, изпълня-
ващи функции на академични 
ментори.

Студентът - 
свързващото звено 
между образованието и 
индустрията 
„Клъстерът – стажовете в 
сектор машинно инженерство 
и мехагроника“ на практика 
ще е представен  в платформа, 
в която кандидатстват сту-
денти, а фирмите предста-
вят работните  си позиции. 
Заложили сме 25 членове на 
клъстера“, разказа Ирена Раш-
кова, координатор на проекта.

Целевата група, която ще 
бъде обхваната с проекта, са 
студенти 3-ти и 4-ти курс, 
специалност „Мехатроника“ 
в ТУ, гр. Габрово, обясни коор-
динаторът на проекта.

Предстои да бъдат за-
вършени самата платфор-
ма, учебните програми да се 
направи обучението на мен-
торите и на наставниците. 
От м. февруари 2019 г. досега 
студентите учеха 15 седмици 
в университета и имаха прак-
тика 2 седмици във фирма. С 
новия план това отпада и те 
ще учат 15 седмици в универ-
ситета по новите учебни 
програми и 8 седмици ще са във 
фирмата, където работят по 
задание – проект, предвари-
телно зададен от фирмата. 

Проектът е пилотен освен 
за България и за Полша. Вклю-
ченият в проекта универси-
тет от Австрия е първият, 
въвел там дуалното обучение 
по модел на германското. 

Изпълнението стартира 
на 1 октомври 2017 и се очаква 
да приключи до 30 септември 
2019 г. Осъществява се по прог-
рама „Еразъм +“,  ключова дей-
ност 2, и общият му бюджет 
за всички държави  партньори 
е 342 529 евро, грантът е 80% 
- 274 021 евро, 20% - собствено 
финансиране. 

ГАБРОВО С ПИЛОТЕН ПРОЕКТ ЗА

Дуално обучение 
във висшето 
образование

Проблемът
На прага на четвъртата 
индустриална революция, 
индустрия 4.0, Европа е из-
правена пред нови предиз-
викателства, свързани с 
работната сила. Новите ки-
бер-физични системи, интер-
нет на нещата и изчисления-
та в облак акцентират върху 
работни места, изискващи 
специални знания и умения, 
т.е. висококвалифицирани 
служители, които притежа-
ват отлични  технически, ге-
нерични и предприемачески 
компетенции. Това се отнася 
най-вече за производствения 
сектор, където процесите 
и организацията са напълно 
променени, и в частност за 
инженерите, които са дви-
жещата сила за иновации и 
авангардни технологии.

Според документи на ЕС 
обаче съществува дефицит на 
талантливи инженери, което 
затруднява навлизането на 
индустрия 4.0. Несъответ-
ствието между търсени и 
предлагани умения е огромно 
– 40% от работодателите 
в ЕС срещат трудности при 
намирането на служители, 
включително инженери, с уме-
ния, необходими да осигурят 
растеж и иновации. Това от 
своя страна възпрепятства 
производителността и вър-
ховите постижения.

Проектът и неговата цел
Проектът „Клъстер - стажове 
за подготвени за нуждите на 
индустрията бъдещи инжене-
ри“ е алтернативно решение 
за идентифицираните пре-
дизвикателства и нужди, тъй 
като предлага нова структура 
за сътрудничество с бизнес 
партньорство от сектор ма-
шинно инженерство в област-
та на ППО с активното учас-
тие на местните/регионални 
власти и социални партьори, в 
рамките на което всички ще 

обменят знания, компетенции 
и опит с цел разработване на 
учебен план, съобразен с изиск-
ванията на индустрията, и 
подготовка на квалифицира-
ни академични наставници и 
фирмени ментори. Тази струк-
тура е насочена към обучение 
на работното място с акцент 
върху стажовете, за да се ан-
гажират всички заинтересо-
вани страни в популяризира-
нето и въвеждането на този 
метод в сферата на висшето 
образование. По този начин ще 
се запълни празнината между 
образованието и бизнеса, ще 
се увеличи ползата от обра-
зованието за посрещане на 
нуждите на пазара на труда 
и ще се подготви ново поко-
ление инженери, способни да 
отговорят на изискванията 
на индустрия 4.0, и ще се по-
виши качеството.

Координатор на проекта е 
Техническият университет в 
Габрово. Партньори по него са: 
Университеът по приложни 

науки FH JOANNEUM, Австрия; 
Технологическият универси-
тет Гданск, Полша; полската 
фирма Fundacja Edukacyjne 
Centrum Doskonalenia; „Меха-
троника“ АД; Община Габрово. 
Като асоциирани партньори 
са привлечени и участват 
Търговско -промишлена палата 
- Габрово; Съюз на регионал-
ните синдикати „Подкрепа“, 
България.

Основните продукти, кои-
то следва да бъдат създадени 
по проекта  и по които се ра-
боти в момента, са: Клъстер 
- стажове в сектор машинно 
инженерство и мехатроника; 
Учебен план за бакалавърска 
специалност „Мехатроника” 
с фокус върху обучения на 
работното място и стажо-
ве; електронна работилница 
за стажуване с цел обмен на 
знания и опит в два модула 
за електронно обучение на: 
обучители /предназначен за 
вътрешнофирмени обучите-
ли/ментори; за университет-
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Българската база на 
британския оператор
„Еди Стобарт 
Лоджистикс България” 
се превръща във важно 
звено от световната 
логистична верига

автор 
Силвия Златкова

П Преди малко повече 
от три години бях 
потърсен от Eddie 
Stobart по препоръка 

на мои колеги от друга голяма 
транспортна компания в Холан-
дия. В началото бяхме предста-
вени като проект и потенциал 
за развитие на изток. По това 
време Прага бе границата на 
развитие в източна посока“, 
разказва Иван Шишков. Днес 
тази граница е доста различна, 
донякъде благодарение на него. 
Шишков е мениджър на „Еди 
Стобарт лоджистикс България”.

Дружеството е регистри-
рано през август 2015 г. в малък 
офис с трима души и десетина 
шофьори в Севлиево. Днес то се 
помещава в нова самостоятел-
на сграда от 400 кв.м, в която 
работят 22-ма служители офис 
персонал и ръководят близо 90 

шофьори. Към момента „Еди 
Стобарт лоджистикс Бълга-
рия” ЕООД оперира с 51 влекача. 
„От стартирането на пред-
ставителството ни до днес 
успяхме да се наложим в интер-
националната ни структура и 
продължаваме да го правим с 
всеки изминал ден”, споделя пред 
„Капитал” Шишков.

Eddie Stobart е един от най-
известните британски карго 
оператори и предоставя вся-
какви решения за сухопътен 
транспорт в цяла Европа. 
Предлага и интермодални и 
въздушни решения за транс-
порт, но на този етап само на 
територията на Великобри-
тания. Компанията има ясно 
очертана ниша в превоза на 
автомобили, която е по-добре 
развита в представителства-
та в Белгия, Холандия и Чехия. 
„На фона на голямата струк-
тура представителството 
ни в Севлиево се отличава с 
интернационалните си въз-
можности за сухопътен транс-
порт. Заедно с колегите ни от 
Чехия и Румъния сме фокусира-
ни именно в индустриалното 
карго с доставки в различни 
страни в цяла Европа”, уточ-
нява Шишков. Той е отговорен 

за отварянето на поделение и 
в Румъния, както казва, „с цел 
бързо развитие на региона и 
разпределение на риска“.

Потенциалът  
и намеренията
Резултатите, които „Еди 
Стобарт лоджистикс Бъл-
гария” показва към момента, 
спомагат за амбицията на ме-
ниджмънта за разширяване на 
дейността. В ход е централи-
зирането в България на някои 
от процесите за цяла Европа 
(без Великобритания). През 
2017 стартира проектът за 
изграждане на екип Customer 
service, който поддържа 24/7 
връзка с партньорите на ком-
панията от името на всички 
европейски дружества на ком-
панията в съответния сек-
тор. В началото на март тази 
година „Еди Стобарт лоджи-
стикс България” стартира и 
централизирано въвеждане на 
данни от екипа в основната 
система, с която се работи.  
В процес на въвеждане е и на 
централизирано фактурира-
не, както и други финансови 
услуги. За това причината е 
Брекзит. С излизането на Вели-
кобритания от ЕС компанията 
ще има нужда от база в съюза. 
„Изминалата 2017 беше труд-
на година за нас в цяла Европа, 
но успяхме да запазим положи-
телни трендове благодарение 
най-вече на последните месе-
ци от годината. Претърпяхме 
голяма промяна в мрежата си 
от клиенти, което доведе до 
доза напрежение и промени в 
структурата ни, но това на 
свой ред ни помогна да станем 
още по-добри. Очакванията и 
плановете ни за 2018 г. са високи, 
свързани са с това да се фокуси-
раме именно върху разширяване 
на мрежата си от клиенти и 
през тази година. Възнамеря-
ваме да развиваме и търговски 
отношения  в региона”, обобщи 
Иван Шишков.  

Q Брекзит вероятно 
е една от причините 
британският оператор 
да концентрира усилия 
в развитието на 
българската база

К Градове | юни 2018 | capital.bg
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Най-големите 
също са тук

автор 
Силвия Златкова

О От началото на тази годи-
на представителството на 
„Шенкер“ в Севлиево оперира 
в нов терминал с площ 2600 

кв.м. Това е второто разширение за 
терминал на компанията в Централ-
на Северна България (Габрово, Велико 
Търново, Ловеч и Плевен) след това в 
Божурище. „България се развива като 
страна, а ние сме си поставили за цел да 
изпреварваме пазара. Все повече фирми 
възлагат управлението на веригата 
си за доставки на професионалисти 
като „Шенкер“, за да могат да се кон-
центрират върху основния си бизнес“, 
заяви пред „Капитал” Зоран Лазороски, 
управляващ директор на DB Schenker, 
България.

Компанията разполага със 700 бизнес 
центъра в Европа и е доставчик №1 за 
автомобилен транспорт.

Новият терминал е оборудван с мо-
дерни хидравлични рампи, стелажира-
ни площи, пожароустойчиви преградни 
стени. Обслужваме и ежедневна директ-
на групажна линия от Европа, уточни 

Пенка Моллова, мениджър на офиса в 
Севлиево. За регионалния офис предход-
ната година е приключила с много добър 
резултат, над бюджетирания.

Товарите са предимно от директни 
производители, а релациите към и от 
обичайните търговски партньори за 
България – Германия, Италия, Франция. 
Тук се предоставя цялото портфолио от 
логистични услуги – сухопътен, морски, 
въздушен транспорт, както и митни-
ческо представителство, национална 
дистрибуция, складиране и услуги с до-
бавена стойност.

„В момента сме се фокусирали върху 
шестте най-ключови района в България. 
Според нас това са градовете Пловдив, 
Варна, Бургас, Севлиево, Русе и, разбира 
се, София. В тях имаме офиси. Постоянно 
се разширяваме като логистични пло-
щи и брой служители. Сега постигаме 
пълно логистично покритие в България 
и можем да се похвалим с доставки в 
рамките на 24 часа навсякъде в страна-
та”, обобщи управляващият директор 
Лазороски.  

„ШЕНКЕР“ В БЪЛГАРИЯ

Първото представител-
ство е открито в София 
през 1889 г., само 17 години 
след като фирмата е осно-
вана от Готфрид Шенкер 
във Виена. То е съществу-
вало повече от 50 години, 
впоследствие е национали-
зирано и през 1993 г. е въз-
становено отново. Офисът 
в Севлиево е открит през 
2001 г. като важна част от 
стратегията за развитие 
на „Шенкер“ в България.

Германският гигант DB Schenker има 
поделение в Севлиево”
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Партньорът  
с камионите
Логистичната база на 
„Биомет“ в Севлиево 
продължава да расте

автор 
Силвия Златкова

ВИЗИТКА

„Биомет“ е изцяло бъл-
гарската транспортна и 
логистична компания, съз-
дадена през 1991 г. Започва 
дейността си с превоз на 
международен транспорт, 
като в момента извършва 
транспорт на различни 
видове товари от България 
за Западна Европа и обратно 
за България, Гърция, Румъ-
ния и региона. Впоследствие 
паралелно с тази дейност 
започва да развива и транс-
порт на друг вид товари и 
да привлича нови клиенти. 

Л Логистичната база 
на „Биомет“ в Се-
влиево, изградена 
като дистрибу-

ционен център за нуждите на 
„Идеал Стандарт“ в България, 
нарасна с около 2 хил. кв.м, с 
което общата й застроена 
площ достигна почти 25 хил. 
кв.м. 

Така инвестициите в три-
те реализирани етапа от 
старта на проекта преди по-
вече от 12 години достигнаха 

около 11 млн. евро. В това влиза 
купуването на земята, стро-
ителството, оборудването 
с цялата подемна и транс-
портна техника. Размерът 
на направеното вложение в 
последния етап, изпълнен за 
пет месеца от есента на ми-
налата година, е за около 400 
хил. евро, съобщи за „Капитал“ 
Ваньо Алексиев, собственик и 
управител на „Биомет“. 

„Биомет“ се развива в Се-
влиево съобразно нуждите на 

своя партньор, обясни Алекси-
ев, и в краткосрочен план ново 
разширение не е планирано. 
Както е известно, в севлиев-
ските заводи преди повече от 
25 години стъпи един от пър-
вите западни инвеститори 
в България с купуването на 
завода на „Видима“. Впослед-
ствие бяха построени още два 
завода за керамика и армату-
ра в село Градница. Сътруд-
ничеството на „Биомет“ с 
„Идеал Стандарт“ датира от 
около 18 години, като първо-
начално започва с транспорт 
на техните продукти. Впос-
ледствие, с разрастването на 
дейността, „Идеал Стандарт“ 
обявяват конкурс за изграж-
дане на дистрибуционен цен-
тър за логистична обработка 
на товарите. 

„Явихме се на конкурса, 
участваха доста големи за-
падноевропейски компании. 
За щастие успяхме да побе-
дим и през 2005 г. построих-
ме Дистрибуционен център 
1, или Източноевропейски ло-
гистичен център 1. След > 36
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съдържание от

20 години 
„Пътстрой – 
Габрово“ АД
Фирмата започва производство  
на полимер модифициран битум

Д До края на месец май 
се очаква в базата 
на „Пътстрой – 
Габрово“ АД да бъде 

доставена и монтирана нова 
инсталация за производство 
на полимер модифициран би-
тум, съобщи инж. Денка Ген-
чева, изпълнителен директор 
на фирмата.

Това става възможно с ре-
ализацията на проект „Раз-
ширяване производствена-
та дейност на „Пътстрой 
- Габрово“ АД и повишаване 
неговата конкурентоспособ-
ност, инвестирайки в ново, 
модерно технологично обо-
рудване. Проектът се реали-
зира с финансовата подкре-
па на оперативна програма 
„Иновации и конкурентоспо-
собност“ 2014-2020, по проце-
дура за предоставяне на без-
възмездна финансова помощ 
„Енергийна ефективност за 
малките и средните предпри-
ятия“. Доставката на инста-
лацията, която за момента 

ще е единствената в региона, 
ще е от Италия. Новото обо-
рудване ще бъде монтирано 
на площадката в Кози рог и  
се очаква веднага да започне 
производството на полимер 
модифициран битум,  необ-
ходим за асфалтовите смеси, 
които фирмата влага при из-
пълнението на обекти.

Първите произведени коли-
чества ще се вложат в най-ма-
щабния проект, който фирма-
та изпълнява в момента – Лот 
12 – Рехабилитация на 12.62 

км от път II-44 Драгановци – 
Габрово с финансиране от ОП 
„Региони в растеж 2014 – 2020“.

„Пътстрой – Габрово“ АД 
е една от водещите фирми в 
Габровска област, специализи-
рана за строеж и поддържане 
на пътища, пътни асфалтови 
настилки, включително път-
но-ремонтни работи, пътни 
съоръжения/мостове, водос-
тоци, подпорни стени и дру-
ги/улични и паркови благоус-
троявания и др., свързани със 
съоръженията за колесен и 
пешеходен транспорт, про-
изводство на строителни и 
инертни кариерни материали, 
производство на асфалтови и 
бетонови смеси.

С пуска на новата инста-
лация за производство на по-
лимер модифициран битум 
„Пътстрой – Габрово“ АД ще 
увеличи производствения ка-
пацитет чрез оптимизиране 
на производствената дей-
ност с по-високо енергийно 
ефективно оборудване, кое-
то съответства напълно на 
нуждите на предприятието и 
ще намали производствените 
разходи вследствие на намале-
ното енергопотребление.

Допълнителни са ползите 
за околната среда чрез нама-
ляване на отделяните въгле-
родни емисии. Стойността на 
договора е 494 950.00 лв., от 
които безвъзмездната фи-
нансова помощ е в размер на 
354 045.00 лв.

„Стремежът и усилията ни 
са насочени към това да затво-
рим цикъла на производство с 
всички продукти, които са ни 
необходими при изпълнение 
на обекти от ниското стро-
ителство, в което фирмата 
е специализирана“, уточни из-
пълнителният директор на 
фирмата инж. Денка Генчева.

Със собствени средства в 
размер на 100 хил. лв. „Път-
строй – Габрово“ АД е закупила 
през миналата година инста-
лация за емулсия, която също 
предстои да бъде монтирана 
на площадката в съседство  

заедно с  инсталацията за 
производство на полимер мо-
дифициран битум. 

От началото на тази годи-
на фирмата инвестира в заку-
пуването на общо около десет 
машини на стойност 1 млн. лв.

През март „Пътстрой – 
Габрово“ АД депозира за оцен-
ка проект на стойност близо 
2 млн. лв. по програма „Инова-
ции и конкурентоспособност“ 
2014-2020“  за закупуване на 
нова трошачно-сортировъч-
ни инсталация, която да за-
мени двете стари 40-годишни 
инсталации руско производ-
ство от 1978 г. С тях фирмата 
в момента преработва около 
1000 – 1200 тона фракции на 
ден. Очакванията са с новите 
машини да се произвеждат по 
толкова за час. 

От 2013 г. вече пет години 
в структурата на фирмата 
функционира новоизградена-
та асфалтова база, изградена 
също по европейски проект, 
по който е доставен и нов ба-
гер. Реализираният проект е 
за близо 3.2 млн. лв.  по опера-
тивна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на 
българската икономика“ 2007 
– 2013 г.

„Пътстрой - Габрово“ АД 
разполага още с: кариера за до-
бив на ломен камък, бетонов 
възел за производство на бе-
тон, модерен авто- и машинен 
парк, лаборатория за изпитва-
не на асфалти, бетони, битуми.

„Пътстрой – Габрово“ АД 
изпълнява ремонт на улици 
и общински пътища на те-
риторията на общините 
Габрово, Севлиево, Дряново, 
Трявна, обекти по програма 
„Транзитни пътища“, анга-
жирана е и в поддържането 
на Републиканската пътна 
мрежа на територията на 
областта. Фирмата участва 
при изпълнението на асфал-
товите работи като част от 
прилежащата инфраструкту-
ра на новоизградения завод на 
„Габинвест“ в гр. Габрово. Еки-
път й наброява 150 души. 

60% 
от дейността на фирма-
та е фокусирана върху 
строителството, около 
20% е производството, 
което в последните годи-
ни нараства, останалите 
20% са добив и продажба 
на инертни материали.
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дура за предоставяне на без-
възмездна финансова помощ 
„Енергийна ефективност за 
малките и средните предпри-
ятия“. Доставката на инста-
лацията, която за момента 

ще е единствената в региона, 
ще е от Италия. Новото обо-
рудване ще бъде монтирано 
на площадката в Кози рог и  
се очаква веднага да започне 
производството на полимер 
модифициран битум,  необ-
ходим за асфалтовите смеси, 
които фирмата влага при из-
пълнението на обекти.

Първите произведени коли-
чества ще се вложат в най-ма-
щабния проект, който фирма-
та изпълнява в момента – Лот 
12 – Рехабилитация на 12.62 

км от път II-44 Драгановци – 
Габрово с финансиране от ОП 
„Региони в растеж 2014 – 2020“.

„Пътстрой – Габрово“ АД 
е една от водещите фирми в 
Габровска област, специализи-
рана за строеж и поддържане 
на пътища, пътни асфалтови 
настилки, включително път-
но-ремонтни работи, пътни 
съоръжения/мостове, водос-
тоци, подпорни стени и дру-
ги/улични и паркови благоус-
троявания и др., свързани със 
съоръженията за колесен и 
пешеходен транспорт, про-
изводство на строителни и 
инертни кариерни материали, 
производство на асфалтови и 
бетонови смеси.

С пуска на новата инста-
лация за производство на по-
лимер модифициран битум 
„Пътстрой – Габрово“ АД ще 
увеличи производствения ка-
пацитет чрез оптимизиране 
на производствената дей-
ност с по-високо енергийно 
ефективно оборудване, кое-
то съответства напълно на 
нуждите на предприятието и 
ще намали производствените 
разходи вследствие на намале-
ното енергопотребление.

Допълнителни са ползите 
за околната среда чрез нама-
ляване на отделяните въгле-
родни емисии. Стойността на 
договора е 494 950.00 лв., от 
които безвъзмездната фи-
нансова помощ е в размер на 
354 045.00 лв.

„Стремежът и усилията ни 
са насочени към това да затво-
рим цикъла на производство с 
всички продукти, които са ни 
необходими при изпълнение 
на обекти от ниското стро-
ителство, в което фирмата 
е специализирана“, уточни из-
пълнителният директор на 
фирмата инж. Денка Генчева.

Със собствени средства в 
размер на 100 хил. лв. „Път-
строй – Габрово“ АД е закупила 
през миналата година инста-
лация за емулсия, която също 
предстои да бъде монтирана 
на площадката в съседство  

заедно с  инсталацията за 
производство на полимер мо-
дифициран битум. 

От началото на тази годи-
на фирмата инвестира в заку-
пуването на общо около десет 
машини на стойност 1 млн. лв.

През март „Пътстрой – 
Габрово“ АД депозира за оцен-
ка проект на стойност близо 
2 млн. лв. по програма „Инова-
ции и конкурентоспособност“ 
2014-2020“  за закупуване на 
нова трошачно-сортировъч-
ни инсталация, която да за-
мени двете стари 40-годишни 
инсталации руско производ-
ство от 1978 г. С тях фирмата 
в момента преработва около 
1000 – 1200 тона фракции на 
ден. Очакванията са с новите 
машини да се произвеждат по 
толкова за час. 

От 2013 г. вече пет години 
в структурата на фирмата 
функционира новоизградена-
та асфалтова база, изградена 
също по европейски проект, 
по който е доставен и нов ба-
гер. Реализираният проект е 
за близо 3.2 млн. лв.  по опера-
тивна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на 
българската икономика“ 2007 
– 2013 г.

„Пътстрой - Габрово“ АД 
разполага още с: кариера за до-
бив на ломен камък, бетонов 
възел за производство на бе-
тон, модерен авто- и машинен 
парк, лаборатория за изпитва-
не на асфалти, бетони, битуми.

„Пътстрой – Габрово“ АД 
изпълнява ремонт на улици 
и общински пътища на те-
риторията на общините 
Габрово, Севлиево, Дряново, 
Трявна, обекти по програма 
„Транзитни пътища“, анга-
жирана е и в поддържането 
на Републиканската пътна 
мрежа на територията на 
областта. Фирмата участва 
при изпълнението на асфал-
товите работи като част от 
прилежащата инфраструкту-
ра на новоизградения завод на 
„Габинвест“ в гр. Габрово. Еки-
път й наброява 150 души. 

60% 
от дейността на фирма-
та е фокусирана върху 
строителството, около 
20% е производството, 
което в последните годи-
ни нараства, останалите 
20% са добив и продажба 
на инертни материали.



четири години изгради-
хме втората част и съвсем 
скоро пуснахме в експлоата-
ция едно по-малко, трето раз-
ширение“, обобщи собствени-
кът на „Биомет“. Според него 
в Севлиево се е оформил един 
от най-големите логистич-
ни обекти. В първия етап са 
построени 10 хил. кв.м, в след-
ващия – около 12.5 хил. кв.м, и 
в третия – почти 2 хил. кв.м. 

Центърът служи за обра-
ботка на цялата продукция, 
която излиза от трите за-
вода на „Идеал Стандарт“ в 
Севлиево и региона. Около 95-
96% преминават през скла-

да, логистичния център, а 
останалата част се товари 
директно от заводите, като 
„Биомет“ извършва тази дей-
ност от заводите за експорт. 
Средно дневно от дистрибу-
ционния център отпътуват 
между 40 и 50 камиона или 
контейнери, които се експе-
дират също на камиони. Тук 
работят около 100 души.

Логистичният 
партньор
Това партньорство е сериозна 
част от бизнеса на „Биомет“ 
- около 15% от дейността на 
компанията в транспорта, 
логистиката и складирането 
е съсредоточена в Севлиево, 
като тук „Идеал Стандарт“ 
е най-големият им клиент. За 
2017 г. оборотът в транспор-
та и логистиката на „Глобал 
Биомет“ е в рамките на 60 
млн. и представлява малко 
над половината от общия 
оборот на всички дейности 
от портфолиото на компани-
ята, уточни Ваньо Алексиев. 
Другите партньори тук са 
„Хамбергер България“. Компа-
нията изнася техни товари 
за Испания, Германия, Англия. 

Като част от инвестици-
ите на компанията във въз-
обновяеми енергийни източ-
ници и централи на покрива 
на логистичния център в Се-
влиево е изградена и функцио-
нира най-голямата покривна 
соларна централа в България. 

„С времето успяхме да 
изградим своя имидж, така 
че повечето големи инвес-
титори, които навлизат в 
страната и имат нужда от 
транспортни услуги, започ-
ват да ни търсят“, разказва 
Ваньо Алексиев. Показателно 
за устойчивото им разви-
тие според собственика на 
„Биомет“ е, че 99% от компа-
ниите, с които са започнали 
работа и които са все още в 
България, продължават да бъ-

Q  За 2017 г. оборотът 
в транспорта и 
логистиката на „Глобал 
Биомет“ е в рамките на 
60 млн. лв. 

дат техни клиенти. 
Това са по-големите пе-

тролни оператори, за които 
компанията извършва транс-
порт и логистика, транспорт 
на бензини за „Шел“ и ОМВ, 
логистиката на ОМВ, транс-
порт на товари за големите 
супермаркет оператори като 
„Кауфланд“, „Лидл“, „Унивек“ с 
камиони, предназначени за 
превоз на товари под тем-
пературен режим. Фирмата 
извършва и транспорт на 
индустриални газове за го-
ляма френска компания, на 
пропан-бутан. Добре позната 
е и с пътническия си транс-
порт по основни линии от Со-
фия за по-големите градове 
в страната. „Биомет“ разпо-
лага с офиси в Европа, които 
подпомагат транспортно-
логистичната и най-вече 
транспортната им дейност 
в Испания, Франция и Англия. 

За 2018 г. специално в 
транспорта тенденцията 
е да се запазят нивата от 
предходната година, не се 
очаква ръст на приходите, а 
за логистиката е заложен ма-
лък ръст, споделя още Ваньо 
Алексиев. За момента плано-
вете са свързани единствено 
с обновяване на съществува-
щата техника, а не с разширя-
ване, купуване и увеличаваме 
бройката на транспортните 
средства. 

Причината за това е лип-
сата на работна ръка – ця-
лостно и за шофьорите, къ-
дето е най-големият проблем. 
„Стремим се да оптимизира-
ме разходите, от друга стра-
на, пазарът е изключително 
конкурентен, появяват се и 
нови участници, които ня-
мат необходимите познания, 
подготовка. Това води до дъм-
пинг, необмислено се свалят 
цените, налице е голям на-
тиск и сме много предпазливи 
от нови инвестиции“, смята 
Алексиев. 
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изводство на безшевни туби 
в Габрово и в България е първо 
и единствено към момента.  
Досега такива туби са внасяни 
от Китай, Полша, Турция.

Засега маркетингът на 
компанията е базиран в Из-
раел, има изнесен офис в Хо-
ландия. От българска страна 
имат готовност и могат да 
отговорят на заявения ин-
терес. 

В подкрепа на стратеги-
ята на компанията, свърза-
на с инвестиции в човешкия 
ресурс, в производството са 
ангажирани млади хора, почти 
половината от които се обу-
чават в Техническия универси-
тет - Габрово, осъзнали необ-
ходимостта от теоретични 
познания, необходими за рабо-
та с иновативните машини и 
сложните системи. Над 80% 
от новоназначените са преми-
нали обучение в Израел.

Работните условия са мно-
го добри и хората виждат 
перспектива за развитие във 
фирмата. В момента заводът 
на „ЛС тюбс“ работи на две 
смени, но има готовност за 
преминаване на три, като са 
необходими още хора, които 
ще бъдат обучени на място. 

За три години „ЛС тюбс“ ще 
разкрие общо 68 нови работни 
места. През 2017 г. са  открити 
23, през тази година - нови 28, 
и през следващата още 19.

Желание за развитие и ра-
бота в новосформиран мулти-
национален екип и мотивация 
са в основата на добрите вза-
имоотношения в екипната 
работа. 

Екструдирани туби 
за козметичната 
индустрия

П Първите поръчки на 
„ЛС тюбс“, на 100% 
осигурени от из-
раелската „Лагеен 

тюбопласт“ – партньор на 
габровската фирма произво-
дител, оперираща в областта 
на тубното производство, 
„СТС пак холдинг“, вече пъту-
ват към Европа. Смесената 
компания, базирана в Габро-
во, която е със сертификат 
за инвеститор клас А на БАИ, 
изгради завод и инвестира над 
6 млн. лв. от общо планирани-
те вложения в размер на 10,8 
млн. лв. През тази година тя 
е заложила да произведе ня-
колко милиона броя безшевни 
туби – технология, по която 
израелският им партньор 
работи  от години. В Габрово 
„ЛС тюбс“ произвежда основно 
за европейски държави, като 
ключовите им клиенти са от 
Германия, Англия, Холандия. 

Първата линия на завода в 
Габрово е предвидено да произ-
вежда 120 – 130 туби в минута 

с диаметър 35, 40 и 50 мм. 
„От особена важност при 

експорта е да сме бързи и гъв-
кави“, съобщи производстве-
ният директор на „ЛС тюбс“ 
Станислав Енев.

„Работим в посока да напра-
вим красиви опаковки и клиен-
тите сами да идват при нас, 
защото опаковката е тази, 
която привлича и след това 

вече е съдържанието. Залага-
ме на качество, цена и добро 
обслужване“, категорична е 
Александра Стоянова, главен 
технолог във фирмата. 

Вече има заявен интерес и 
от няколко български фирми. 
Очакванията са за нарастващ 
интерес от все повече българ-
ски производители на козме-
тика, тъй като подобно про-

68
нови работни места  
ще разкрие „ЛС тюбс“  
за три години.
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Ярослав Дончев, 
председател на борда на директорите, 
„Идеал Стандарт - Видима”

Имаме 50% дял на 
пазара в България

Г-н Дончев, на какви стандарти залага 
„Идеал Стандарт – Видима“  АД?  

- „Идеал Стандарт – Видима“ е сред мал-
кото компании в България, които могат да 
се похвалят с над 80-годишна история, а за 
последните 25 години сътрудничеството 
с „Идеал Стандарт” зададе нова посока 
на развитие. Компанията вече не е само 
производство на санитарна арматура, 
а и производство на керамични изделия 
– тази година заводът за керамика от-
белязва 20 години, създадоха сe и други 
структури като дистрибуционен център, 
търговска организация „Източна Европа“. 

В Севлиево се откриха центрове за фи-
нансово обслужване, SAP и информационни 
технологии. Зад това стои амбицията да 
докажем, че можем и компанията майка 
да повярва в нас. 

Какво значи „зелена“ компания със „синя“ 
отговорност?

- Нашата компания винаги е следвала 
политика по опазване на околната среда, 
като е инвестирала в оборудване, техно-
логии и добри практики за управление на 
отпадъците, пестене на природни суро-
вини и запазване здравето на работещи-
те. Не случайно много години подред сме 
носител на приза „Зелена компания“.

Компанията е първата в България, 
която работи по интегрирана система 
за осигуряване на качество, опазване на 
околната среда и осигуряване на безопасни 

условия на труд.
В „Идеал Стандарт - Видима” има шест 

пречиствателни станции – 4 за промишле-
ни води и 2 за битови води. Осъществява се 
пречистване и непрекъснат мониторинг 
на вода, въздух и почва. Отговорното от-
ношение към природните ресурси се осъ-
ществява както чрез разумно управление 
на ресурсите и отпадъците в процеса на 
производство, така и с разработката, 
производството и продажбата на инова-

тивни продукти, пестящи вода и енергия. 
Създаваме продукти, чрез които и други 
хора да могат да реализират своя стремеж 
към пестене на разходи и отговорно от-
ношение към водата. Това е нашата „синя 
отговорност”. 

Как предстоящата промяна в собстве-
ността ще се отрази на по-нататъшно-
то ви развитие?

- Това няма да окаже влияние върху дей-

ПРОФИЛ

“Идеал Стандарт - Видима“ беше третата 
по големина компания в сектора на машини-
те и оборудването в България с приходи 376 
млн. лв. за 2016 г. според класацията К100. За 
2017 г. продажбите й нарастват с до 414.6 
млн. лв., а печалбата спада до 2.4 млн. лв. 
заради инвестициите. 
В края на 2017 г. стана ясно, че „Идеал Стан-
дарт - Видима“ е инвестирала 22.5 млн. лв. в 
завода си в Севлиево за последната година. 
Това е само първият етап от тригодиш-
на инвестиционна програма, чиято цел е 
увеличаване на капацитета и повишаване на 
производителността, като общата сума 
за периода се планира да достигне близо 70 
млн. лв.
В севлиевските заводи за санитарна керами-
ка и арматура на „Идеал Стандарт - Видима“ 
работят малко над 3200 души.
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ността ни в България, която остава стра-
тегически важен пазар за „Идеал Стан-
дарт“ както от производствена, така и 
от търговска гледна точка. Продължаваме 
да реализираме нашите инвестиционни 
планове в страната и да се фокусираме 
направените значителни инвестиции да 
продължат да осигуряват очакваната 
възвращаемост.

Колко души са ангажирани и работят в 
момента в севлиевските заводи на „Идеал 
Стандарт – Видима“? 

- Днес тук работят близо 3300 души в 
различни структури – завод за санитарна 
арматура с две производствени площадки 
в Севлиево и в с. Градница, завод за сани-
тарна керамика, дистрибуционен център, 
търговска организация „Източна Европа“. 
С годините се създават и нови професии 
в центъра за информационни техноло-
гии и центъра за финансово обслужване. 
Относно допълнително материално сти-
мулиране и социални придобивки имаме 
разнообразна социална програма за ра-
ботниците и служителите, някои от по-
големите са: парични подаръци за Коледа 
и Великден, ваучери за храна, подпомагане 
на млади семейства при сключване на брак, 
майчинство и раждане на дете, собствени 
зъболекарски кабинети, медицинска служ-
ба, допълнително пенсионно осигуряване 
и други.  

Какъв е ангажиментът ви като работо-
дател към дуалното образование и ста-
жантски програми? 

- Активно подкрепяме средните учили-
ща в Севлиево и професионалната гимна-
зия в Градница, с които си партнираме при 
провеждане на форума „Панорама на сред-
ното образование в Севлиево“. За Габров-
ска област тази панорама се организира 
и провежда само в нашия град от 2012 г. до 
днес, в периода април-май. Една от целите 
е директен контакт между ученици от 
VII и VIII клас, техните близки, родители 
и преподавателите от средните училища, 
които представят информация за изу-
чаваните специалности в конкретното 
училище, както и насочване към бъдеща 
професионална реализация към съответ-
ните фирми в града.

Ефективна форма на професионално 
ориентиране е дуалното обучение, в което 
„Идеал Стандарт – Видима“ се включи. Обу-
чението за осмокласници „Учене чрез рабо-
та“ отговаря на съвременните изисквания 

и нужди на бизнеса. Друга инициатива, в 
която компанията участва през февруари 
тази година, е Седмицата на кариерното 
ориентиране на ученици от седми клас 
- „Дойдох. Видях. Избрах.“. Компанията е 
предпочитано място от професионалната 
гимназия „Ген. Ив. Бъчваров“ за провеждане 
на практики по европейски проект.  

В завода за производство на санитарна 
керамика на „Идеал Стандарт – Видима” 
вече пета поредна година практикуват 
студенти от НБУ, специалност „Керами-
ка и стъкло“. По време на тази практика 
керамичните изделия се превръщат в про-
изведения на изкуството.

Компанията има дългогодишен опит в 
провеждането на стажантска програма за 
студенти. Тя датира от 1994 г. За послед-
ните 10 години при нас са били на стаж над 
240 студенти, 20% от които са намерили 
професионална реализация в компанията.

Следвате тригодишна инвестиционна 
програма, една част от която в края на 
миналата година обявихте за реализира-
на. Какво направихте и какво предстои 
по нея?

- През 2017 г. обявихме инвестициите 
на компанията, свързани със стратеги-
чески проекти в заводите за увеличаване 
на производителността и капацитета им, 
ново оборудване за повишаване на произ-
водствената ефективност, подобряване 
условията на труд.  

В завода за керамика открихме робо-
тизирани линии за глазиране, две нови 
преси под налягане и  промяна на конфи-
гурацията на една от пещите. В завода за 
арматура обявихме началото на по-про-
дължителна инвестиционна политика за 
автоматизация на шлайф-полирния про-
цес и показахме последно поколение висо-
копроизводителен CNC машинен център за 
модернизация на механичната обработка 
и високопроизводителни машини за леене 
на изделията.

За тази година ще спомена само някои 
от проектите, като ще запазя правото 
да съобщим реализираните инвестиции в 
края на 2018 г. Вече е в ход новата произ-
водствена линия в завода за арматура на 
затварящ механизъм за едноръкохваткови 
смесители. В тази връзка е и инвестиция-
та за измервателна видеомашина за про-
верка на качеството.  

В завода за керамика ще спомена само 
някои от стартиралите инвестиционни 
проекти – разширяване на лабораторията 

и внедряване на ново оборудване; пълна 
трансформация на участъка за производ-
ство на калъпи и модернизиране на лини-
ите в „Отливно“.  

Какъв е пазарният дял на компанията в 
България? 

- „Идеал Стандарт – Видима“ е пазарен 
лидер в България с около 50% пазарен дял 
и една от водещите компании в Европа. В 
България нашите продукти са предпоче-
тени почти във всеки дом. 

Кои са най-силните ви пазари в момента 
при двете производство?

- „Идеал Стандарт – Видима“ произвеж-
да изделия, които присъстват в над 60 
държави. Търговската организация, бази-
рана в Севлиево, управлява продажбите в 
16 държави от Източна Европа. Продук-
тите на нашата компания са водещи в 
страни като Англия, Франция, Германия 
и Италия. Колекции като Connect, Connect 
Space, Strada, Tonic II и други са изключи-
телно добре приети от потребителите. 
Въведохме иновативни технологии като 
AquaBlade – най-значимото откритие след 
изобретяването на тоалетното казанче 
през XIX век, Ideal Blue – уникална техно-
логия без никел и олово, Diamatec – най-
новият керамичен материал, който ни 
позволява да произвеждаме ултратънки 
и суперздрави мивки Ipalyss. Това са само 
някои от иновациите, които ни нареждат 
сред водещите компании в санитарната 
индустрия.

По отношение на логистиката срещате 
ли трудности и какви са предизвикател-
ствата в това отношение?  

- Дистрибуционният център в Севлиево 
се нарежда на второ място сред логистич-
ните платформи на „Идеал Стандарт ин-
тернешънъл“ в Европа. От логистичната 
платформа се управляват дейностите 
по дистрибуция на продукти в Източна и 
Западна Европа, Близкия изток и Африка. 
Предизвикателство за дистрибуционния 
център е обработката средно на 50 ками-
она на ден. Този обем включва доставянето 
на продукти за временно съхранение до 
групирането и изпращането на нашите 
изделия към клиенти от Източна и Запада 
Европа, Близкия изток и Африка и сестрин-
ски компании в Англия, Италия, Германия, 
Франция, Гърция, Полша, Русия.

Интервюто взе Силвия Златкова

Смяната на собствеността 
няма да окаже влияние на 
дейността ни в България.
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Дълбоко в 
енергийната мрежа
AББ  в Севлиево 
приключва мащабна 
инвестиционна 
програма

автор 
Силвия Златкова

П През следващата 
година в „АББ Бълга-
рия“ ЕООД - клон Се-
влиево, се очаква да 

приключи стартиралата пре-
ди пет години мащабна инвес-
тиционна програма. Бившият 
завод „Авангард“, създаден през 
1962 г., става част от концер-
на ABB през 1996 г., с производ-
ствена площ от 14 600 кв.м, 
а през 2013 г. приема името 
„АББ България“ ЕООД - клон 
Севлиево. Вече са модернизи-
рани всички производствени 
линии. Преди няколко месеца 
е завършена и нова модерна 
административна сграда, 
изградена по най-съвремен-
ни технологии. Скоро започва 
строителството на друга по-
малка, двуетажна съвременна 
обслужваща сграда, която ще 
се използва за столова.

На глобално ниво ABB се 

променя, предлагат се все 
повече иновативни решения, 
които да подпомогнат диги-
тализацията на произвежда-
ните продукти. „В резултат 
на инвестициите, които ре-
ализираме в Севлиево, очак-
ванията са за постигане на 
растеж“, съобщи пред „Капи-
тал“ Джузепе Русо, изпълни-
телен директор на „АББ Бъл-
гария“ ЕООД - клон Севлиево, 
който пое управлението през 
февруари 2017 г.

България е четвъртата 
държава извън родната му Ав-
стралия, за която настоящи-
ят изпълнителен директор 
работи в рамките на концер-
на. Тя обаче е първата в Евро-
па. Решава, че „АББ България“ 
е с възможности, и приема 
като предизвикателство да 
оглави клона в Севлиево. Едно 
от нещата, от които е бил 

АББ БЪЛГАРИЯ

АББ има над 2500 служи-
тели в България и оперира 
с централен офис в София 
и четири клона на компа-
нията в страната. Две от 
производствените бази 
се намират в Раковски и 
произвеждат електрически 
компоненти ниско и средно 
напрежение. Другите два 
завода се намират в Пе-
трич – за продукти ниско 
напрежение, и в Севлиево – 
за продукти високо напре-
жение. АББ разполага и със 
сервизен център за турбо-
компресори във Варна.

впечатлен, е, че е видял мно-
го млади хора с желание да се 
развиват, да учат, на които 
им трябва ментор, който да 
ги поведе в посока да развият 
потенциала си.

Снабдителна  
за цяла Европа
Един от продуктите, които 
„АББ България“ - клон Севли-
ево произвежда, са т.нар.  . В 
дивизия „Енергийни мрежи”, 
подразделение „Високо нап-
режение“, се произвеждат га-
зово изолирани комплектни 
разпределителни устройства, 
които намират приложение в 
инсталации на подстанции и 
още др. приложения. За да бъде 
преведено на човешки език – 
това, което АББ произвежда 
в Севлиево като продукт и 
продуктова гама, може да се 
сравни с ролс-ройса на газо-
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во изолираните комплектни 
разпределителни устройства. 
Произвежданите продукти 
са за Швейцария, Германия, 
Италия, Саудитска Арабия и 
Индия и намират приложе-
ние по цял свят. Освен самия 
продукт тук се изработва и 
интелигентната част – кон-
тролерите - важна част от 
самия него. В същата диви-
зия се произвеждат и т.нар. 
метални шкафове, в които се 
поставят най-различни видо-
ве електрическо оборудване с 
приложение в подстанциите. 
Тези шкафове подобряват зна-
чително начина, по който се 
използва енергията, консуми-
ра се по-малко и се подобрява 
качеството на енергията. 
Един от най-старите продук-
ти, които се произвеждат в 
Севлиево, са разединители с 
приложение в цяла Европа, с 
много високо качество за та-
къв тип оборудване.

Продуктите високо нап-
режение се изнасят за почти 
цяла Европа, Азия, Африка. Ня-
кои от тях се доставят ди-
ректно, други първо отиват 
в Германия, там се окомплек-
товат като част от по-го-
лям продукт. Минимални са 
поръчките, които идват от 
България. „АББ България - клон 
Севлиево“ е снабдителна фаб-
рика за цяла Европа.

Технологичните 
новости и проекти
ABB е един от най-иноватив-
ните лидери в бранша, в който 
функционира. В тази област се 
отделя значителен финансов 
ресурс. Концернът разполага с 
развойни центрове, в които се 
произвеждат нови продукти. 
Преди няколко години АББ пра-
ви първия DC-прекъсвач, кой-
то се използва при пренос на 
енергия на големи разстояния. 
Това е една иновация на високо 
ниво, използва се доста лими-
тирано и е фундаментална 
за целия бранш за начина, по 
който протича енергията, 

ВЪРНЕТЕ  
ОПАКОВКАТА

В клона на АББ в Севлиево 
е внедрена и се използва 
технология на повторна 
употреба на опаковката, 
което не само спестява 
на компанията финансов 
ресурс, а позволява т.нар. 
стандартизация на 
пратките. Пакетите с 
конкретни размери след 
това се връщат в завода 
в Севлиево и реално се 
ползват повторно. Това 
не е типична практика 
за всички заводи на ABB, 
но го има и на други 
места от групата. Това 
е практика, открита в 
Севлиево, където има 
локализиран специален 
отдел за подобряване на 
процесите, за да е по-
ефективна работата 
на една производствена 
линия. След като са били 
наблюдавани причините 
за най-честите проблеми, 
които поглъщат най-
големите разходи, се вижда, 
че понякога кашоните не 
пасват, и се взима решение 
за преизползваеми пакети.

Джузепе Русо , 
изпълнителен директор 
на „АББ България“ ЕООД - 
клон Севлиево“

Най-много 
инвестираме  
в хората

 >Когато говорим за инвести-
ции, това, в което инвестираме 
най-много, са хората и нашите 
служители. ABB има много добре 
развити вътрешни програми 
за обучение. В мениджмънта 
например има няколко нива, през 
които може да се премине. Тъй 
като всяко бизнес направле-
ние идва от управлението на 
съответната държава в Европа, 
Австралия и други континенти, 
много често хората биват пра-
тени на място, за да се обучат 
как се работи. Имаме програми, 
в които на най-ниските нива се 
развиват комуникационни умения 
за безопасност и как да се реагира 
в дадени ситуации. Това струва 
изключително много средства 
като пари, но възвращаемостта 
идва с времето.

 >Обучението на нашия екип е 
от първостепенно значение. Там 
инвестицията ни е много сериоз-
на и с нея могат да се построят 
няколко сгради.

 >Най-голямото предизвикател-
ство в момента за региона са 
хората и задържането им тук 
в компанията. Според резулта-

тите от допитване, което 
направихме сред работни-

ци и служители в клона 
в Севлиево неотдавна,  
трябва да се работи 
повече върху проекти, 

които да карат хора-
та да са привлечени от 
компанията, да им е 
интересно, да искат да 
работят тук.

обясни изпълнителният ди-
ректор на севлиевския завод.

Той съобщи, че има сключен 
интересен договор в България 
за една подстанция и продук-
тите, които ще бъдат вло-
жени, ще бъдат произведени 
тук, в България. Интересен е, 
защото произвеждаме за Бъл-
гария в България, коментира 
Джузепе Русо.  Нещо, което 
явно не се случва често.

Преди няколко седмици е 
финализиран един от най-го-
лемите проекти - мащабната 
поръчка на стойност 3 млн. 
евро, която вече е отпътувала 
за Русия и е в сферата на неф-
тените сондажи и платфор-
ми. Клонът в Севлиево започ-
ва работа по друга мащабна 
поръчка за Саудитска Арабия.

Севлиево  
на картата
В групата клонът на АББ в 
Севлиево заема важна роля и 
стои високо в плановете на 
АББ като производствена 
база. Единствено тук се про-
извеждат продукти високо 
напрежение – по-различен тип 
производство, по-обемно, по-
скъпо. В момента в клона са ан-
гажирани и работят 430 души. 
Средната работна заплата е в 
рамките на средната за реги-
она. „Това, което ABB оценява 
в България, са екипите, които 
са на много високо европейско 
ниво, пътуват по цял свят, за 
да виждат и да участват в 
проектите, за които произ-
веждат тук на място. Доста 
експерти сме развили в Севли-
ево“, казва Джузепе Русо.

S Скоро АББ започва 
строителството на 
двуетажна съвременна 
обслужваща сграда, 
която ще се използва  
за столова.
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жени с всичко необходимо. Ще 
разширим и склада.

Кога планирате да стартира-
те изграждането на втория 
завод в Ямбол, за който в края 
на миналата година получи-
хте сертификат за инвести-
тор клас А?
В момента се прави проекти-
рането на новия завод. Доуто-
чняват се технологията и ма-
шините. До няколко месеца ще 
започне и строителството.

Какво е мястото на логисти-
ката във вашия бизнес? 
Ние можем да доставяме за 24 
часа от една кофа до неогра-
ничени количества матери-
али. Доставяме до склада на 
дистрибутора или до обекта. 
Имаме усъвършенствана ав-
томатизирана система за по-
ръчки и доставки и за следене 
на наличности. Само през ми-
налата година сме произвели 
и доставили 140 000 тона сухи 
строителни смеси.

На територията на всички 
български общини имате 
реализирани множество ре-
ферентни обекти с марката 
Baumit, а общините Севли-
ево и Габрово винаги са пред-
ставяни като добър модел 
в областта на енергийната 
ефективност пред остана-
лите. Случайност ли е това? 
Голяма община Габрово е при-
мер за добра комуникация с об-
щинската администрация и 
съответните отдели, ръково-
дещи проектите. В този град 
са и едни от най-добрите ни 
дистрибуторски фирми. Рад-
ваме се и на професионален ди-
алог между нас и строителни-
те фирми. В резултат на тази 
комплексност и резултатите 
са много добри. За миналата 
година при 65% от обектите 
по НПЕЕМЖС строителите 
се довериха на топлоизола-

ционни системи „Баумит“. В 
момента по програмата „Ин-
вестиции в съвременна обра-
зователна инфраструктура“ 
с „Баумит“ стартира санира-
нето на последните две неи-
золирани училища в Габрово 
– „Св. св. Кирил и Методий“ и 
„Цанко Дюстабанов“. „Баумит“ 
участва и в подобряване на 
енергийната ефективност 
на еднофамилните къщи. Ми-
тът за стиснатите габровци 
не важи за Баумит. Габровци се 
интересуват, питат много, 
но харчат средствата си ра-
ционално. При еднофамилните 
къщи ние успешно продаваме 
висок клас продукти.

Какви други референтни обек-
ти успяхте да реализирате в 
региона?
Имаме много обекти с дълго-
годишна история в този реги-
он. Много от старите фабрики 
придобиха нов облик с матери-
али Баумит – например СТС, 
бившия завод „Инструмент“ 
и пречиствателната стан-
ция за питейни води. От по-
новите обекти бих посочил 
санирането на блока на ул. 
„Спортна“ №3 с проектант 
арх. Константин Брънеков и 
безупречно изпълнен от „Гип-
сотехника“ ООД, също блока 
на ул. „Йосиф Соколски“, бло-
ка „Дунав 2“ на ул. „Орловска“ 
и блок „Чардафон“, и трите с 
проектант арх. Иван Узунов 
и изпълнени от „Валентин 
Петров 2004“ ЕООД. Внимание 
заслужават и огромният блок 
на ул. „Смърч“ 21-31 в гр. Габро-
во с изпълнител и проектант 
„Техно Строй България“ ООД и 
блок „Хемус“ на входа на Габро-
во с изпълнител фирма „Кота 
2001“. Много хубаво стана пре-
устройството на жилищната 
сграда – паметник от местно 
значение в Севлиево на ул. „Д-р 
Л. Л. Заменхов“, с проектант 
арх. Светлозар Стефанов. 

С какво са свързани предизви-
кателствата в областта на 
енергийната ефективност и 
пазарните ви позиции в перс-
пектива?
Необходимо е да бъде осъзна-
то от всички, че програмите 
НПЕЕМЖС и „Региони в рас-
теж“ трябва да постигат дъл-
готраен ефект. За да станат 
градовете ни енергоефектив-
ни и привлекателни за живе-
ене, не трябва да се правят 
компромиси нито с качество-
то на материалите, нито с ка-
чеството на труда. Видяхме, 
че и медиите са много чувст-
вителни на тази тема и пока-
заха доста щети, провокирани 
от занижено качество на ма-
териалите и изпълнението. 
Необходимо е да се засили кон-
тролът. Ние ще се стремим 
и в бъдеще да поддържаме 
лидерството, да държим на 
строителната култура. Ще 
обърнем сериозно внимание 
на това, че хората прекар-
ват дълго време в затворени 
помещения и качеството на 
техния живот зависи много 
от строителните материали, 
които се влагат в помещени-
ята. Т.е. ще обърнем внимание 
върху здравословните строи-
телни материали - проблем, 
който все още се пренебрегва 
от хората. 

Кое ви прави уверени и силни 
да продължавате напред?
Тъй като портфолиото ни от 
продукти е много голямо, ние 
виждаме добри потенциали 
на пазара и перспективи за 
развитие. Редно е да отбеле-
жа, че в България много неща 
се промениха и  много от ис-
тинските професионалисти 
мислят съвременно. Засилва 
се и стремежът на хората да 
живеят в по-красива и здра-
вословна среда, а това съвпа-
да с визията на компанията 
„Баумит“.

Николай Бъчваров, 
управител на „Баумит България“ ЕООД

Г-н Бъчваров, разкажете за на-
чалото на вашия бизнес. Как 
започнахте да се занимавате 
с енергийна ефективност и 
стигнахте до „Баумит“?
Преди работех като кон-
султант в Ernst & Yang AFA 
и получавах информация за 
тенденциите в Европа, каса-
ещи енергоспестяването и за 
енергийноефективния бизнес. 
Още тогава в развитите евро-
пейски държави се работеше 
активно да се спестява енер-
гия. Работех по един съвмес-
тен проект и така се свързах 
с компанията „Баумит“. Запоз-
нах се с шефа на контролинга 
на „Шмид Индустри Холдинг“ 
г-н Дадак и започнах да работя 
в „Баумит България“. Отначало 
бях финансов директор и след 
няколко месеца станах упра-
вител. Фирмата тогава беше 
доста нестабилна и имаше 
затруднения от организацио-
нен и финансов характер.

Бяхте ли провокиран от нещо 
конкретно да поемете подо-
бен бизнес и какво е то?
На първо място беше съзна-
нието, че пред нас се разкрива 
голям потенциал за работа и 
възможност да бъдем едни от 
първите, които се занимават 

с енергоспестяване в строи-
телството. Освен това голяма 
роля за менe изигра и филосо-
фията за правене на бизнес 
на семейство Шмид, което е 
собственик и управлява хол-
динга. Аз имах непосредствен 
контакт с ръководството 
на концерна, беше ми дадена 
възможност да бъда гъвкав в 
решенията. 

С какви очаквания тръгнахте, 
когато марката стъпваше в 
България, и започнахте те-
първа да я налагате и разви-
вате у нас?
Когато започнах в „Баумит 
България“, фирмата беше на 
четири години. Тя беше из-
вървяла своите първи стъп-
ки, беше минала първите 
трудности. Важното беше, 
че притежавахме австрийско 
ноу-хау както за продуктите, 
така и за правене на бизнес. За 
мене беше ясно, че имаме шанс 
да станем пазарен лидер. Съ-
брахме амбициозен и ентуси-
азиран екип. За кратко време 
създадохме дистрибуторска 
мрежа с покритие в цялата 
страна. Започнахме с изграж-
дането на дълготрайни и пол-
зотворни контакти със стро-
ителни фирми, архитекти и 

инвеститори. Стремяхме се 
да наложим в отношенията 
си с тях нашата философия, 
която гласи: „Баумит“ пред-
лага завършен продукт, от 
който 50% са строителните 
материали, а останалите 50% 
са сървис и логистика. Ние не 
предлагаме само кофи и тор-
би, нашата отговорност е да 
видим всеки квадратен метър 
от нашия продукт правилно 
положен на стената. Създа-
вахме постепенно нашето 
„Баумит“ общество и възпи-
тавахме с „Баумит“ строи-
телна култура.

Имахте ли представа, че 
потенциалът на развитие 
в тази област ще е толкова 
голям?
Още в началото ни беше ясно, 
че в България потенциалът 
в областта на топлоизоли-
рането е огромен. Сериозно 
се занимавахме с оценка на 
пазара както в национален 
мащаб, така и в отделните 
региони. Ние бяхме първите, 
които предложиха системни 
решения в топлоизолирането, 
и то в години, в които всеки 
лепеше по фасадите каквото 
му дойде на ум. Години наред на 
строителни и правителстве-

ни форуми пропагандирахме 
цялостните фасадни решения 
и правилните топлотехни-
чески изчисления, които сега 
вече са задължителни. Съще-
временно подготвяхме пазара 
да възприеме продукти, които 
не бяха традиционни за него, 
а сега вече са. Започнахме със 
заводски приготвени замазки, 
зидарски разтвори, машинни 
мазилки, сухи бетони и много 
други сухи смеси, продажби-
те на които преди години бяха 
много трудни, а сега пазарът 
не може без тях. Затова смя-
там, че лидерството ни на 
пазара е постигнато с много 
труд и безкомпромисно отно-
шение към качеството.

Днес, след почти 22 годи-
ни, когато брандът, който 
представяте и развивате 
успешно в България, е олице-
творение на високо качество 
в областта на енергийната 
ефективност, каква е вашата 
равносметка?
Лидери сме на българския па-
зар. Допринесохме много за 
развитието на българската 
строителна култура. Мар-
ката ни е високо позициони-
рана. Наложихме качествени 
продукти и качествени бизнес 

взаимоотношения с нашите 
партньори. Стремим се да 
показваме тенденциите в мо-
дерното строителство. Не-
прекъснато доказваме своята 
социална отговорност. Под-
крепяме отлични студенти 
от УАСГ. От 2008 г. досега сме 
дали стипендии на 76 студен-
ти. От 2009 г. имаме серти-
фициран от държавата про-
фесионален център, в който 
безплатно се обучават стро-
ителни работници на различ-
ни строителни технологии. 
973 души са получили своите 
дипломи в него.

Какви инвестиции успяхте да 
реализирате?
През 2007 г. открихме инвес-
тиция за 11 млн. евро – завод 
за сухи строителни смеси в 
Елин Пелин.  Инвестицията 
ни в производство на пасто-
образни мазилки възлиза на 1.5 
млн. евро. През тази година 
фирмата ни обитава и нова 
модерна офис сграда на стой-
ност 1.9 млн. евро. Започваме 
преустройство на старата 
офис сграда, която ще пре-
върнем в постоянно действащ 
обучителен център. В него 
ще има зали за теоретични и 
практически обучения, съоръ-

съдържание от
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Николай Бъчваров е управител 
на „Баумит България“ ЕООД от  
2000 г. Преди това е бил кон-
султант в  Ernst & Young AFA,  
председател на управителния 
съвет и изпълнителен дирек-
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та езикова гимназия в Ловеч. 
Роден е в град Севлиево през 
1962 г.

За да станат 
градовете ни 
енергоефективни, не 
трябва да се правят 
компромиси



жени с всичко необходимо. Ще 
разширим и склада.

Кога планирате да стартира-
те изграждането на втория 
завод в Ямбол, за който в края 
на миналата година получи-
хте сертификат за инвести-
тор клас А?
В момента се прави проекти-
рането на новия завод. Доуто-
чняват се технологията и ма-
шините. До няколко месеца ще 
започне и строителството.

Какво е мястото на логисти-
ката във вашия бизнес? 
Ние можем да доставяме за 24 
часа от една кофа до неогра-
ничени количества матери-
али. Доставяме до склада на 
дистрибутора или до обекта. 
Имаме усъвършенствана ав-
томатизирана система за по-
ръчки и доставки и за следене 
на наличности. Само през ми-
налата година сме произвели 
и доставили 140 000 тона сухи 
строителни смеси.

На територията на всички 
български общини имате 
реализирани множество ре-
ферентни обекти с марката 
Baumit, а общините Севли-
ево и Габрово винаги са пред-
ставяни като добър модел 
в областта на енергийната 
ефективност пред остана-
лите. Случайност ли е това? 
Голяма община Габрово е при-
мер за добра комуникация с об-
щинската администрация и 
съответните отдели, ръково-
дещи проектите. В този град 
са и едни от най-добрите ни 
дистрибуторски фирми. Рад-
ваме се и на професионален ди-
алог между нас и строителни-
те фирми. В резултат на тази 
комплексност и резултатите 
са много добри. За миналата 
година при 65% от обектите 
по НПЕЕМЖС строителите 
се довериха на топлоизола-

ционни системи „Баумит“. В 
момента по програмата „Ин-
вестиции в съвременна обра-
зователна инфраструктура“ 
с „Баумит“ стартира санира-
нето на последните две неи-
золирани училища в Габрово 
– „Св. св. Кирил и Методий“ и 
„Цанко Дюстабанов“. „Баумит“ 
участва и в подобряване на 
енергийната ефективност 
на еднофамилните къщи. Ми-
тът за стиснатите габровци 
не важи за Баумит. Габровци се 
интересуват, питат много, 
но харчат средствата си ра-
ционално. При еднофамилните 
къщи ние успешно продаваме 
висок клас продукти.

Какви други референтни обек-
ти успяхте да реализирате в 
региона?
Имаме много обекти с дълго-
годишна история в този реги-
он. Много от старите фабрики 
придобиха нов облик с матери-
али Баумит – например СТС, 
бившия завод „Инструмент“ 
и пречиствателната стан-
ция за питейни води. От по-
новите обекти бих посочил 
санирането на блока на ул. 
„Спортна“ №3 с проектант 
арх. Константин Брънеков и 
безупречно изпълнен от „Гип-
сотехника“ ООД, също блока 
на ул. „Йосиф Соколски“, бло-
ка „Дунав 2“ на ул. „Орловска“ 
и блок „Чардафон“, и трите с 
проектант арх. Иван Узунов 
и изпълнени от „Валентин 
Петров 2004“ ЕООД. Внимание 
заслужават и огромният блок 
на ул. „Смърч“ 21-31 в гр. Габро-
во с изпълнител и проектант 
„Техно Строй България“ ООД и 
блок „Хемус“ на входа на Габро-
во с изпълнител фирма „Кота 
2001“. Много хубаво стана пре-
устройството на жилищната 
сграда – паметник от местно 
значение в Севлиево на ул. „Д-р 
Л. Л. Заменхов“, с проектант 
арх. Светлозар Стефанов. 

С какво са свързани предизви-
кателствата в областта на 
енергийната ефективност и 
пазарните ви позиции в перс-
пектива?
Необходимо е да бъде осъзна-
то от всички, че програмите 
НПЕЕМЖС и „Региони в рас-
теж“ трябва да постигат дъл-
готраен ефект. За да станат 
градовете ни енергоефектив-
ни и привлекателни за живе-
ене, не трябва да се правят 
компромиси нито с качество-
то на материалите, нито с ка-
чеството на труда. Видяхме, 
че и медиите са много чувст-
вителни на тази тема и пока-
заха доста щети, провокирани 
от занижено качество на ма-
териалите и изпълнението. 
Необходимо е да се засили кон-
тролът. Ние ще се стремим 
и в бъдеще да поддържаме 
лидерството, да държим на 
строителната култура. Ще 
обърнем сериозно внимание 
на това, че хората прекар-
ват дълго време в затворени 
помещения и качеството на 
техния живот зависи много 
от строителните материали, 
които се влагат в помещени-
ята. Т.е. ще обърнем внимание 
върху здравословните строи-
телни материали - проблем, 
който все още се пренебрегва 
от хората. 

Кое ви прави уверени и силни 
да продължавате напред?
Тъй като портфолиото ни от 
продукти е много голямо, ние 
виждаме добри потенциали 
на пазара и перспективи за 
развитие. Редно е да отбеле-
жа, че в България много неща 
се промениха и  много от ис-
тинските професионалисти 
мислят съвременно. Засилва 
се и стремежът на хората да 
живеят в по-красива и здра-
вословна среда, а това съвпа-
да с визията на компанията 
„Баумит“.

Николай Бъчваров, 
управител на „Баумит България“ ЕООД

Г-н Бъчваров, разкажете за на-
чалото на вашия бизнес. Как 
започнахте да се занимавате 
с енергийна ефективност и 
стигнахте до „Баумит“?
Преди работех като кон-
султант в Ernst & Yang AFA 
и получавах информация за 
тенденциите в Европа, каса-
ещи енергоспестяването и за 
енергийноефективния бизнес. 
Още тогава в развитите евро-
пейски държави се работеше 
активно да се спестява енер-
гия. Работех по един съвмес-
тен проект и така се свързах 
с компанията „Баумит“. Запоз-
нах се с шефа на контролинга 
на „Шмид Индустри Холдинг“ 
г-н Дадак и започнах да работя 
в „Баумит България“. Отначало 
бях финансов директор и след 
няколко месеца станах упра-
вител. Фирмата тогава беше 
доста нестабилна и имаше 
затруднения от организацио-
нен и финансов характер.

Бяхте ли провокиран от нещо 
конкретно да поемете подо-
бен бизнес и какво е то?
На първо място беше съзна-
нието, че пред нас се разкрива 
голям потенциал за работа и 
възможност да бъдем едни от 
първите, които се занимават 

с енергоспестяване в строи-
телството. Освен това голяма 
роля за менe изигра и филосо-
фията за правене на бизнес 
на семейство Шмид, което е 
собственик и управлява хол-
динга. Аз имах непосредствен 
контакт с ръководството 
на концерна, беше ми дадена 
възможност да бъда гъвкав в 
решенията. 

С какви очаквания тръгнахте, 
когато марката стъпваше в 
България, и започнахте те-
първа да я налагате и разви-
вате у нас?
Когато започнах в „Баумит 
България“, фирмата беше на 
четири години. Тя беше из-
вървяла своите първи стъп-
ки, беше минала първите 
трудности. Важното беше, 
че притежавахме австрийско 
ноу-хау както за продуктите, 
така и за правене на бизнес. За 
мене беше ясно, че имаме шанс 
да станем пазарен лидер. Съ-
брахме амбициозен и ентуси-
азиран екип. За кратко време 
създадохме дистрибуторска 
мрежа с покритие в цялата 
страна. Започнахме с изграж-
дането на дълготрайни и пол-
зотворни контакти със стро-
ителни фирми, архитекти и 

инвеститори. Стремяхме се 
да наложим в отношенията 
си с тях нашата философия, 
която гласи: „Баумит“ пред-
лага завършен продукт, от 
който 50% са строителните 
материали, а останалите 50% 
са сървис и логистика. Ние не 
предлагаме само кофи и тор-
би, нашата отговорност е да 
видим всеки квадратен метър 
от нашия продукт правилно 
положен на стената. Създа-
вахме постепенно нашето 
„Баумит“ общество и възпи-
тавахме с „Баумит“ строи-
телна култура.

Имахте ли представа, че 
потенциалът на развитие 
в тази област ще е толкова 
голям?
Още в началото ни беше ясно, 
че в България потенциалът 
в областта на топлоизоли-
рането е огромен. Сериозно 
се занимавахме с оценка на 
пазара както в национален 
мащаб, така и в отделните 
региони. Ние бяхме първите, 
които предложиха системни 
решения в топлоизолирането, 
и то в години, в които всеки 
лепеше по фасадите каквото 
му дойде на ум. Години наред на 
строителни и правителстве-

ни форуми пропагандирахме 
цялостните фасадни решения 
и правилните топлотехни-
чески изчисления, които сега 
вече са задължителни. Съще-
временно подготвяхме пазара 
да възприеме продукти, които 
не бяха традиционни за него, 
а сега вече са. Започнахме със 
заводски приготвени замазки, 
зидарски разтвори, машинни 
мазилки, сухи бетони и много 
други сухи смеси, продажби-
те на които преди години бяха 
много трудни, а сега пазарът 
не може без тях. Затова смя-
там, че лидерството ни на 
пазара е постигнато с много 
труд и безкомпромисно отно-
шение към качеството.

Днес, след почти 22 годи-
ни, когато брандът, който 
представяте и развивате 
успешно в България, е олице-
творение на високо качество 
в областта на енергийната 
ефективност, каква е вашата 
равносметка?
Лидери сме на българския па-
зар. Допринесохме много за 
развитието на българската 
строителна култура. Мар-
ката ни е високо позициони-
рана. Наложихме качествени 
продукти и качествени бизнес 

взаимоотношения с нашите 
партньори. Стремим се да 
показваме тенденциите в мо-
дерното строителство. Не-
прекъснато доказваме своята 
социална отговорност. Под-
крепяме отлични студенти 
от УАСГ. От 2008 г. досега сме 
дали стипендии на 76 студен-
ти. От 2009 г. имаме серти-
фициран от държавата про-
фесионален център, в който 
безплатно се обучават стро-
ителни работници на различ-
ни строителни технологии. 
973 души са получили своите 
дипломи в него.

Какви инвестиции успяхте да 
реализирате?
През 2007 г. открихме инвес-
тиция за 11 млн. евро – завод 
за сухи строителни смеси в 
Елин Пелин.  Инвестицията 
ни в производство на пасто-
образни мазилки възлиза на 1.5 
млн. евро. През тази година 
фирмата ни обитава и нова 
модерна офис сграда на стой-
ност 1.9 млн. евро. Започваме 
преустройство на старата 
офис сграда, която ще пре-
върнем в постоянно действащ 
обучителен център. В него 
ще има зали за теоретични и 
практически обучения, съоръ-

съдържание от

> ПРОФИЛ

Николай Бъчваров е управител 
на „Баумит България“ ЕООД от  
2000 г. Преди това е бил кон-
султант в  Ernst & Young AFA,  
председател на управителния 
съвет и изпълнителен дирек-
тор на приватизационен фонд 
„България“, вицепрезидент 
по финансите в „България 
холдинг“, главен счетоводител 
в „Застрахователно и преза-
страхователно дружество 
„България“ АД, главен счето-
водител в  Завода за изчисли-
телна техника. Завършил е 
специалност „Счетоводство 
и контрол“ в УНСС и Немска-
та езикова гимназия в Ловеч. 
Роден е в град Севлиево през 
1962 г.

За да станат 
градовете ни 
енергоефективни, не 
трябва да се правят 
компромиси



Мебели 
без 
граница
Севлиевската компания 
„Паралел“ продължава 
да инвестира в 
разрастване на 
производството си

Д Двойно ще увели-
чим през следва-
щите три години 
реализирания през 

2017 г. оборот от 65.2 млн. лв. 
За нас възможностите за по-
стигане на нови и по-добри 
показатели са налице“, казва 
собственикът на мебелната 
компания „Паралел“ Йордан 
Ковачев. Това, което му дава 
увереност да направи тази 
прогноза, са технологичната 
подсигуреност, качеството 
на суровините, които компа-
нията произвежда, и най-вече 
сключените договори и растя-
щият интерес от страна на 
фирмите партньори.

Компанията, базирана в Се-
влиево, стартира нова инвес-
тиция в областта на иноваци-
ите, свързана с изграждане на 
допълнителен сграден фонд, 
закупуване на технологич-
ното оборудване, позволява-
що да се внедри иновативна 
и безотпадна технология, и 
изграждане на втори напъл-
но автоматизиран склад тип 
Radio Shuttle. Стойността на 
инвестицията е 20 млн. лв.

Направените в периода на 
развитие инвестиции са за 
над 45 млн. лв.

Една фирма -  
няколко производства
„Паралел” ЕАД е фирма с някол-
ко обособени производства и с 
над 20 г. история. 

„Преди осемнадесет години 
започнахме на „зелено поле“. За 

времето оттогава създадохме 
това уникално предприятие с 
различни по своята същност 
производства. Мотивацията 
ни беше да изградим структу-
рирани, модерни, високотехно-
логични производства, обеди-
нени в ангажирано към хората 
предприятие. Трябваше да е 
стойностно, да дава поминък 
на хората и да е с трайно при-
съствие на картата на реги-
она”, разказва Йордан Ковачев.

На същия този терен е из-
градено единственото по рода 
си в България производство на 
полиуретанова пяна, създаде-
но е модерно складово стопан-
ство за суровини и е въведена 
в експлоатация най-добрата 
технологична линия за безот-
падно производство.

„Развихме и оптимизирах-
ме продукта и на тази основа 
създадохме матраци НАНИ. 
Залагаме на маркетингови 
инструменти за проучване 
на пазара. Удовлетвореност-
та и желанията на нашите 
клиенти са от изключително 
значение за нас. Имаме изгра-
ден напълно автоматизиран 
склад тип Radio Shuttle, както 
и множество конвенционал-
ни складове. Чрез тях обез-
печаваме в количествено и 
качествено отношение съх-
ранението на суровините и 
продуктите с нашите тър-
говски марки, обобщи Йордан 
Ковачев.

Компанията разполага със 
собствена складова и дистри-

автор 
Силвия Златкова

ЗА КОМПАНИЯТА

Компанията е сред най-го-
лемите в мебелния сектор. 
Фирмата е създадена през 
1995 г. и е собственост на 
местния бизнесмен Йордан 
Ковачев. През последните 
години оборотът на „Пара-
лел“ расте. Компанията е 
доставчик на веригата IKEA, 
за която произвежда тапи-
цирани възглавнички за гра-
динска мебел, за табуретки 
и за кухненски столове.

буторска мрежа. Това позволя-
ва бързо достигане на новите 
продукти и пълно покритие на 
българския пазар.

С пускането в експлоата-
ция на линии за производство 
на нетъкан текстил и в ком-
плект с полиуретановите 
продукти е направена сери-
озна заявка компанията да 
стане надежден доставчик 
за водещи световни фирми 
в търговията на стоки за 
бита в сегмент „Напълнени 
изделия“.

Възможността за правилно 
съхраняване и експедирането 
на продукцията при желание 
на клиента дава на фирмата 
логистично предимство.

Мебелното производство 
на „Паралел” е синоним на тра-
диция и качеството. Продук-
тите на фирмата се реализи-
рат както на българския, така 
и на европейския пазар.

Хората – в центъра  
на успеха
„Хората са в центъра на успе-
ха на съвременния бизнес и ние 
винаги сме залагали на това”, 
категоричен е Йордан Кова-
чев. Полагаме много усилия, за 
да превърнем „Паралел“ в едно 
привлекателно място за рабо-
та. Провеждат се фирмени по-
литики, различни инициативи, 
чрез които компанията успява 
не само да работи здраво, но и 
екипът й да се забавлява. Към 
момента в „Паралел” работят 
над 850 работници и служи-
тели, от които 220 с висше 
техническо и икономическо 
образование.

„Стартирахме през да-
лечната 1995 г. с малък цех 
за производство на мебели и 
всичко, което си пожелавахме 
през годините, сега е реал-
ност. Нашите работници и 
служители, нашите клиенти 
ни дават увереност да вър-
вим напред и да продължим 
да мечтаем под мотото „Па-
ралел без граници“, допълва 
Йордан Ковачев. 

Q Закритата 
експлоатационна площ, 
с която разполага и 
произвежда продукти, е 
над 50 000 кв.м. 
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Хумус от Севлиево  
в Qatar Air
Опакованата 
близкоизточна храна 
отваря вратите  
на света за „Вернада“

масово се свързваше с почвен 
слой.

Тонове здравословен 
хумус
Началото е през 2007 г., кога-
то Минка Андреева се връща 
от Израел. По това време тя 
търгува с храни и мястото в 
селото е на баща й, който гле-
да животни. Постепенно се 
отказва от идеята да продава 
млечни и месни продукти. Кан-
дидатства за евросубсидия и 
печели над 2 млн. лв. по мярка 
123 на европейската ПРСР.

След живота си в Близкия 
изток Андреева е убедена в 
благотворното влияние на 
източната кухня, в която 
хумусът е неизменна част 
от трапезата и е подходящ 
за деца и възрастни. Серия-
та здравословни хранителни 
продукти са адаптирани за 
българския вкус, на натурална 
основа са и са изцяло насочени 
към хората, които държат на 
здравословното хранене.

Желанието на собственич-
ката на „Вернада“ сега е да 
построи ново предприятие с 
площ малко над 1300 кв.м за 
преработка на зеленчуци и 
плодове, в което да произвеж-
да и натурален ябълков оцет 
с ябълки от Троянския балкан.

След успешна петгодишна 
работа на предприятието 
Минка Андреева не е и поми-
сляла за продажба на фабри-
ката си въпреки наличието 
на не един кандидат–купувач. 
„Вернада“ има 7% ръст за 2017 в 
сравнение с 2016 г. при оборот 
за миналата година от почти 
3.2 млн. лв. и около 300 тона 
произведен хумус, в който вли-
зат тахан, преработен нахут 
и всички използвани суровини.

Селото също изпитва дос-
та позитивно влиянието на 
фабриката на „Вернада“. Тя 
например е причината Горна 
Росица да е газифицирано. В 
предприятието не работят 
много хора - между 13 и 15 души, 
сред които и бежанци. 

А Ако летите догоди-
на с Qatar Air - една 
от най-луксозните 
авиокомпании в све-

та - и похапвате хумус някъ-
де над Червено море, надали 
бихте предположили, че той 
е направен близо до Стара пла-
нина, в с. Горна Росица край Се-
влиево. Съвсем скоро това ще е 
факт, твърди Минка Андреева 
- собственичка на „Вернада“.

Това е първият производи-
тел на близкоизточния спе-
циалитет в България. След 
участието на компанията 
в специализирано изложение 
в Катар е било постигнато 
споразумение с авиоком-
панията за партньорство. 
Окончателното договаряне 
в детайли предстои, казва Ан-
дреева, но най-вероятно ще 
става дума за 40-грамовите 
разфасовки, които се предла-
гат и във всички хранителни 
вериги у нас. Според нея едно 
от предимствата, с които 
е спечелила, е, че в Близкия 
изток почти не се предлага 
опакован хумус.

Катар не е първата дести-
нация, за която „Вернада“ из-
нася, но би бил първият близ-
коизточен пазар. Една трета 

от продукцията е предназна-
чена за българския пазар, дока-
то всичко останало е за чужди 
пазари. Фирмата изнася главно 
за Румъния, за Литва, Латвия, 
Австрия, Германия, отскоро и 
за Молдова. Осъществяваният 
експорт е общо за седем дър-
жави, като румънският пазар 
е най-силният (и първи за ком-
панията).

Успешно е преминало и 
участието на фирмата тази 
пролет в рамките на Зелената 
седмица в Берлин. Германците 
са били приятно изненадани 
от представянето й, много са 
харесали и петте й нови про-
дукта - хумусите с лимец, елда, 
киноа, куркума, пикантни, и 
не толкова новите с патла-
джан, печена пиперка, масли-
на. Водени са предварителни 
разговори за възможността 
продуктите да се предлагат 
във веригите в Германия.

„Маркирали сме се на кар-
тата на света. Искат дори 
за Канада и други по-далечни 
държави да изнасяме, но това 
няма как да стане“, отбелязва 
Минка Андреева. Това е доста 
забележително за компания 
от държава, където допреди 
години името на продукта 

 Износът на 
“Вернада” в 
момента е за 
седем държави.

автор 
Силвия Златкова
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Стани 
пилот!
Автомобилните 
симулатори на 
габровската „Арсийт“ 
се продават  
в 90 държави  
по света

Н Не само в детство-
то, но и в бизнеса 
първите седем го-
дини могат да бъдат 

определящи за бъдещето. Това 
лято се навършват точно тол-
кова, откакто 30-годишният 
Христо Гърдевски от Габрово 
се пуска в дълбокото и става 
предприемач. Прави го заед-
но с брат си Михаил, с когото 
влагат семейните спестява-
ния във фабрика за необичайно 
и рисковано производство - ша-
сита и седалки за симулатори 
на Формула 1.

Седем години по-късно фир-
мата им „Арсийт“ продава в над 
90 държави по света, прави по 
половин милион лева печалба и е 
пред отварянето на чисто нов 

  |К РАСТЕЖЪТ НА „АРСИЙТ“
(в млн. лв.)

2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Приходи 1.274 1.849 2.313

Печалба 0.319 0.412 0.555
Източник: Търговски регистър

автор 
Гергана Михайлова 

цех, в който ще започне серий-
но производство на допълващи 
аксесоари - волани и педали за 
автомобилните симулатори.

Христо е пример за новото 
поколение предприемачи, зара-
ди които Габрово продължава 
да пази част от имиджа на 
„българския Манчестър“. Навре-
мето тази слава е тръгнала от 
текстилната промишленост, а 
днес се дължи на запазения ин-
дустриален облик и опитите 
за превключване към високите 
технологии и производството 
на изделия с по-голяма добавена 
стойност. „Ако правиш какво-
то правят другите, няма как да 
успееш. Трябва да си с нещо раз-
личен“, е виждането на Христо, 
който въпреки постигнатото 
дотук не приема себе си за из-
граден бизнесмен, защото все 
още има какво да учи.

Кресло с екстри
Идеята да се захване точно 
със седалки за симулатори за F1 
идва покрай роднина, който е 
запален по този спорт, а също и 
след кратко проучване на паза-
ра, което показва, че няма много 
производители на такива изде-
лия, а търсенето им е глобално 
и расте с всяка изминала годи-
на. „Когато започнахме през 2011 

г., нямахме опит в този бизнес, 
не знаехме колко време ще ни 
отнеме производството на 
тези изделия, за да знаем как-
во да отговаряме, когато ни се 
обадят с поръчка. Похарчихме 
една камара време и пари, дока-
то намерим правилната техно-
логия“, разказва предприемачът.

В Европа голям доставчик 
на оборудване за домашни и 
професионални симулатори е 
холандска компания, а другите 
конкуренти са от Азия. Включ-
вайки се на пазара, габровска-
та фабрика се оказва точно по 
средата с изделия, които бият 
по качество китайските и са 
по-достъпни като цена от хо-
ландските.

„Истината е, че родите-
лите ни се занимаваха преди 
това с производство на мебе-
ли. В кризата обаче поръчките 
пресъхнаха и ние решихме, че 
можем да използваме маши-
ните и служителите, които 
вече имахме подръка“, разказ-
ва Христо. „Започнахме със 
7-8 шивачки, 6-7 тапицери, 
трима заварчици“, продължа-
ва предприемачът и обяснява, 
че основните операции в изра-
ботката на седалките и шаси-
тата не са нещо специално и 
намирането на работници не 

Q „Геймърите прекарват 
часове в тези симулатори, 
затова те трябва да са не 
само красиви, но и удобни“, 
обяснява Христо Гърдевски
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е било трудна задача.
Сложното било измислянето 

на моделите и изработването 
на матрици. В това помагат 
познанията на двамата братя 
в областта на технологиите 
и връзките им с компютърни 
дизайнери покрай друг техен 
опит - в бизнеса с предлагане-
то на уеб хостинг. „Геймърите 
прекарват часове в тези симу-
латори, затова те трябва да са 
не само красиви, но и удобни и 
функционални“, обяснява Хрис-
то. В момента имат три базо-
ви модела с основни разцветки 
в червено, черно и бяло.

Друг ключов продукт на фир-
мата е самият корпоративен 
уебсайт rseat.net. „Стараем се 
да е изпипан до съвършенство. 
Много се зарадвахме на отзив 
за това колко професионално 
изглежда от един човек, който 
от 40 години работи за ди-
зайна на Warner Bros“, разказва 
Христо. Той е и отговорникът 
за цялостната маркетингова 
комуникация и продажбите на 
„Арсийт“.

Сглоби си сам 
известност
Продуктите им не са евтини. 
Годишно габровската фирма-
та продава по над 2400 симу-

латора, като средната цена 
на седалка е около 900 долара, 
вградена в шаси е около 1250 до-
лара, а стендовете са между 370 
и 600 долара. Цялостна сглобена 
конфигурация може да надхвър-
ли 38 хил. евро, посочва Христо.

Основните продажби на фир-
мата са на дребно и стават 
през сайта, но за някои пазари 
се работи с дистрибутори, кои-
то поръчват по-големи коли-
чества за клиенти, развиващи 
бизнес с игрални зали и молове. 
Северна Америка, Австралия и 
Южна Корея са най-силните 
пазари на габровското пред-
приятие. „Пращаме по куриер 
до 15 дни след поръчката. Наши-
те клиенти са освободени от 
мита и разноски по доставка-
та, тъй като сме сигурно един 
от най-големите клиенти на 
UPS в България и ползваме го-
леми отстъпки. Изпращаме 
до дома на клиентите кашон 
с размери 115 на 66 на 66 см, в 
който имат всичко необходимо, 
за да си направят симулатора“, 
обяснява единият от собстве-
ниците.

Почти като преживяване-
то „сглоби си сам“ на ИКЕА и 
пратките на „Арсийт“ доста-
вят забавление за получатели-
те, които не пропускат да се 
похвалят, като качат видео и 
снимки във Facebook страни-
цата и Youtube канала на ком-
панията. Социалните мрежи и 
геймърските форуми са място-
то за най-ефективна реклама 
на фирмата по света.

Известност идва и по линия 
на пилотите от Формула 1, кои-
то тренират в симулатори с 
емблемата Rseat. Ромен Грожан 
и Даниел Рикардо са сред из-
вестните имена. „Практически 
е невъзможно за пилотите да 
са всеки ден на пистата. Има 
амортизация на машината, 
разходи, а симулаторът дава 
напълно адекватно поведение 
и реалистично усещане, сякаш 

си на автомобилната писта“, 
обяснява Христо.

Ferrari и SONY  
да са ти клиенти
Участието по специализира-
ни изложения също е ключово 
за налагането на габровската 
фирма на международната 
сцена. Благодарение на доб-
рото представяне там тя е 
спечелила за клиенти големи 
компании като Ferrari. „Това 
е историята за може би най-
трудния ни момент, който сме 
имали дотук“, разказва Христо. 
Подготвяйки се за изложение 
във Франция, братята изпадат 
в неловката ситуация да им 
закъснее детайл за прототи-
па. „Тогава бяхме възложили на 
фирма от Радомир да ни прави 
металните планки и те дойдо-
ха буквално четири дни преди 
изложението. С брат ми и с още 
едно момче не бяхме сядали по-
вече от 40 часа, за да можем да 
сглобим прототипа навреме. 
Нямахме и транспорт. Дойде 
едно момче с бус от Румъния 
и закара симулатора на изло-
жението. Това беше през 2014 г. 
Тогава ни забеляза Ferarri.“

Новина от последните дни е 
подписаният договор със SONY, 
за която габровската фабрика 
ще изработи брандирани си-
мулатори за Playstation Edition. 
„Те ни потърсиха със запитване 
можем ли да изработим симу-
латор, който е съвместим с 
периферията на плейстейшън, 
да има приставка за джойстик, 
екран, камера. Бързо отреаги-
рахме в дизайна, те го харесаха 
доста и вече са пратени мос-
трите“, разказва Христо.

Със собствени сили
Иначе след случката с изложе-
нието във Франция двамата 
братя се заричат да не разчи-
тат повече на други. Реинвес-
тират печалбата в машина за 
лазерно рязане на метали и вече 

няма производствен процес, за 
който да разчитат на външен 
изпълнител. В момента се под-
готвят за ново производство 
на аксесоари за симулатори-
те - волани и педали, които по  
предварителни разчети ще 
са много по-евтини от това, 
което се предлага на пазара 
в момента. Все още не смеят 
да помислят за производство 
на електромотори, които се 
влагат под седалките и създа-
ват реалистичното усещане 
като при шофиране. За тези 
детайли габровци разчитат 
на канадски производител, с 
който работят в много добро 
партньорство.

Други „плаващи пясъци“, в 
които са затъвали младите 
предприемачи дотук, са чо-
вешките ресурси. Там Хрис-
то признава, че са допускали 
грешки и имат още какво да 
научат. Тъй като фабриката 
се намира на края на града, в 
Западната индустриална зона, 
и в близост няма ресторант 
или кафене, където служите-
лите могат да обядват, в нача-
лото собствениците решават 
да носят кетъринг всеки ден. 
Това обаче свършва с работни-
ците, които започват да имат 
претенции към менюто. „Бъл-
гаринът е странна птица: кол-
кото повече му даваш, толкова 
повече капризничи. Обича да 
се хвали не с това колко труд 
е положил, а с това, че два часа 
се е подпирал на машината и 
нищо не е свършил. Ние се от-
плащаме на тези служители, 
които покажат, че са сериоз-
ни. Още първия месец, в който 
видим, че някой има желание 
да работи, ние му вдигаме въз-
награждението. Когато нещо 
не е заслужено, не се цени“, раз-
казва Христо. Добавя, че  ди-
пломата не дава гаранция, че 
някой е способен: „Колкото и 
да знаеш, тук винаги започваш 
отначало.“  

Христо и Михаил нямат 
представа от този бизнес, 
когато започват.
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П „Преди дванайсет-
тринайсет години 
ме запалиха, запалиха 
и съпругата ми,  за-

щото иначе не става.“ Така за-
почва историята зад първото 
частно летище  край Габрово. 
На 16 минути от града, в зем-
лището на село Драгановци, се  
намира една от добрите писти 
в страната, на която могат да 
кацат и  по-големи самолети. 
Собственикът й е Мирослав 
Хинков, който управлява  някол-
ко местни компании, сред кои-
то „Мехатроника“ и „ЛС тюбс“. 

Първо  със съпругата му 
Нина си купили по-малък, дву-
местен самолет, „за  удоволст-
вие“, а после направили летище-
то, което в началото било едва 
200  м. От една година имат и 
втори самолет, по-голям - Piper 
M 600. Могат  да си позволят да 

го използват, защото пистата 
вече е достатъчно дълга -  900 
м, асфалтирана е и край нея има 
няколко хангара. И двата само-
лета  ги пилотира лично Хинков. 

Началото всъщност е лес-
но, стига да  имаш желание, за-
щото е достъпно. „Повечето 
малки самолети не са толкова  
скъпи, струват колкото една 
кола, а даже някои са и по-евти-
ни“, разказва  той. В момента 
продава един за 12 000 лв. „Ако 
приемем, че средната  заплата 
за страната е над 1000 лв., то 
това са 12 заплати“, изчислява  
Хинков. Съществуват и други 
модели, които са още по-евти-
ни, има и  парапланери, които 
струват по 2000 лв. Има и та-
кива, които  собствениците им 
сами са ги сглобили. Според него 
„стига човек да има  желание 
да лети, летенето е  достъпно. 

Но не трябва да те е страх и 
да си упорит, за да се научиш“.  
Затова има малко хора с частни 
самолети - около 50 души в Бъл-
гария, не  заради цените. Пис-
тата за малките самолети не 
се поддържа трудно -  просто се 
коси, и затова в страната има 
сравнително много такива. За  
по-големите обаче и разправии-
те са повече, особено когато се 
пилотират  лично. 

„Вчера съм ходил до София, 
цял ден ми отне за медицински  
прегледи и това  се случва всяка 
година. Освен това има и много 
документи, които се  изискват, 
за да можеш да летиш. Едни в 
България, други в Чехия, където  
поддържат самолета“, обяснява 
Хинков. За Piper трябва и дру-
га писта -  асфалтирана, да се 
почиства машинно от дребни 
камъчета, както и хангар.  За 
целта обаче първо трябва да 
е достатъчно дълга - поне 900 
м.  „Обикновено проблемът с 
малките летища в България 
е в собствеността на  земя-
та, заради нейната раздробе-
ност“, казва управителят на  
„Мехатроника“. За достатъч-
но дълга писта трябва да се 
купят поне  десетина съседни 
парцела, а вероятността да се 
успее не е голяма, защото  „ви-
наги се намира някой, който се 
запъва с твърдението „ти ще 
правиш  милиони от него“. Ако 

Въздушният габровец
За да отидете 
надалеч, трябва да 
летите нависоко, 
казва собственикът 
на летището до града 
Мирослав Хинков
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съдържание от

Тошко Тошков, 
регионален директор в   
Сосиете Женерал Експресбанк

Ще продължим 
да подпомагаме 
местния бизнес 
с адекватни  
и иновативни 
решения

През изминалата година Сосиете 
Женерал Експресбанк подобри 
представянето си и се придвижи 
от пето на четвърто място в 
класацията на „Капитал“ за най-
добрите банки.

На какво се дължи това и кои са 
конкурентните ви предимства? 
Един от факторите, доприне
съл за това, е принадлежност
та ни към една от найголе

мите банки в света (по размер 
на активите Societe Generale 
е в топ 20 на глобално ниво), 
което ни осигурява достъп 
до найдобрите и иноватив
ни практики в банкирането. 
Бих посочил и стремежа ни да 
предлагаме комплексни реше
ния на нашите клиенти. Освен 
базовите банкови продукти 
пример за комплексно реше
ние при един корпоративен 

клиент може да включва и: хе
джиране на рискове, свързани 
с промени в цените на сурови
ните (Commodity hedging) и ва
лутни рискове (FX hedging), кеш 
мениджмънт решения, управ
ление на автомобилни парко
ве (чрез ALD, световен лидер в 
управлението на автомобилни 
паркове), инвестиционни ре
шения (чрез Amundi, найголе
мия фонд за управление на фи

нансови активи в Европа) и др.

Какъв е фокусът на дейността 
на банката в региона в кратко-
срочен и средносрочен план? 
Фокусът на Сосиете Женерал 
Експресбанк в региона е да 
продължим да разрастваме 
присъствието си чрез увели
чаване на бизнеса с добрите 
корпоративни клиенти, както 
и привличане на нови такива, 
което, разбира се, ще ни поз
воли и да запазим и развием 
доброто си присъствие при 
обслужването на физически 
лица. Винаги съм смятал, че 
развитието на двете основ
ни бизнес линии е неразривно 
свързано. Ще продължим да 
подпомагаме местния бизнес 
с адекватни и иновативни ре
шения на техните нужди от 
финансови услуги, а чрез парт
ньорството си с Регионалния 
фонд за градско развитие ще 
финансираме и още проекти, 
облагородяващи градската 
среда.

Групата Сосиете Женерал Екс-
пресбанк е сред седемте най-го-

леми финансови институции  в 
България. В нея влизат банката 
Сосиете Женерал Експресбанк и 
нейните дъщерни и асоциирани 

дружества „Sogelease България“, 
„Сосиете Женерал Факторинг“, 

„Регионален Фонд за градско раз-
витие” – фонд мениджър по програма 

JESSICA на ЕФРР, животозастрахователната 
компания „Sogelife България“ и компанията за опера-
тивен лизинг и пълно сервизно обслужване „АЛД Ау-
томотив“. В края на 2017 г. активите възлизат на 7.0 
млрд. лв., а нетната печалба - на 109.5 млн. лева, като 
това са консолидирани данни за Societe Generale Group.



им кажеш  „летище“, хората си 
представят аерогара София, 
казва Хинков.

Данъците му са  като всич-
ки данъци за сгради, държава-
та няма специално отношение 
към  състоянието на малките 
летища. В САЩ например има 
асоциация, която  получава 
отчисления от цената на го-
ривото за малките самолети. 
Сумата се  използва приори-
тетно за поддържането на 
пистите, а таксите за  из-
ползването им са символич-
ни. В България обаче не само 
че няма помощ  от държава-
та, но дори „не е прието“ да 
се заплащат някакви пари за  
пистата от тези, които я из-
ползват. Доскоро за тази край 
Приморско  таксата е била 10 
лева, а сега вече е 50 лв.  „Като 
гледам, никой  няма да ходи 
там“, прогнозира Хинков. Тя 
е еднократна, има и отделно 

за  паркинг, ако се стои през 
нощта. 

Три пъти мери
Стъпката  към по-големия са-
молет обаче трябва да е добре 
премислена. „Даже се  опитвам 
да разубеждавам колеги с малки 
самолети да минават на  по-
големи“, обобщава опита си 
дотук бизнесменът. Преди дни 
направил  точни изчисления на 
времето. „Летяхме с Piper-а до 
Кондофрей, край  София, къде-
то пистата също е по-голяма 
и можем да кацнем. Отне ми 45  
минути  от момента, в който 
влязох в хангара, до момента, 
в който излетях от  Драганов-
ци“, казва Хинков. „Първо са-
молетът е в хангара. Сложил 
съм  капани за  мишки, защото 
влизат и го ядат. Докато мах-
на капаните, качвам го на една  
количка да го изтегля, отварям 
вратите, изкарвам го навън, 

правя му  преглед. При приби-
рането обикновено е по-бързо, 
но, да кажем - 15-20  минути. Ле-
тял съм до Кондофрей около 20 
минути, наистина много бързо 
се  стига, но после пак отново 45 
минути... Общо почти два часа. 
Ако бях  седнал в колата, до Со-
фия щях да съм за два часа и до 
Кондофрей още  един.“ Отделно 
се плаща на РВД, защото само-
летът е над два тона, пуска  се 
летателен план за одобрение, 
следи се през транспордера. 
Височините  са по-големи, но 
и рисковете - от разхермети-
зация, при отказване на  двига-
теля, зависиш от времето. „Не 
знам дали знаете, но България 
е  зоната с най-много градушки 
в Европа.“

Според Хинков сега вече  пъ-
тищата са „много по-хубави от 
преди, колите станаха по-бързи 
и  ние станахме по-мобилни“. 
Той планира следващото му 

пътуване до морето  да е с ав-
томобил. Големият самолет е 
удобен за по-дълги дестинации, 
поне  от 1000 км. Затова семей-
ството му го използва да ходи 
на почивка до  гръцките остро-
ви, до Крит например полетът 
е час и половина. Били са в  Гър-
ция, Италия, Великобритания. 
„Ако искате да отидете нада-
лече, трябва  да летите нави-
соко, защото там  се лети бър-
зо. Трябва да имате самолет, 
който да може да лети там“,  
казва бизнесменът. Но за малки 
разстояния няма предимство 
и затова  малките летища за 
обществено ползване западат. 
Понякога семейството лети  с 
Piper-а из страната, за да не 
стане самолетът „кралица на 
хангара,  както казват англи-
чаните“.

Заслужава ли си? „Удоволст-
вието да полетиш е това, кое-
то си струва.“ 

Q Проблемът с малките 
летища е собствеността на 
земята за по-дълги писти”, 
казва Мирослав Хинков 
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Един от факторите, доприне
съл за това, е принадлежност
та ни към една от найголе

мите банки в света (по размер 
на активите Societe Generale 
е в топ 20 на глобално ниво), 
което ни осигурява достъп 
до найдобрите и иноватив
ни практики в банкирането. 
Бих посочил и стремежа ни да 
предлагаме комплексни реше
ния на нашите клиенти. Освен 
базовите банкови продукти 
пример за комплексно реше
ние при един корпоративен 

клиент може да включва и: хе
джиране на рискове, свързани 
с промени в цените на сурови
ните (Commodity hedging) и ва
лутни рискове (FX hedging), кеш 
мениджмънт решения, управ
ление на автомобилни парко
ве (чрез ALD, световен лидер в 
управлението на автомобилни 
паркове), инвестиционни ре
шения (чрез Amundi, найголе
мия фонд за управление на фи

нансови активи в Европа) и др.

Какъв е фокусът на дейността 
на банката в региона в кратко-
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Фокусът на Сосиете Женерал 
Експресбанк в региона е да 
продължим да разрастваме 
присъствието си чрез увели
чаване на бизнеса с добрите 
корпоративни клиенти, както 
и привличане на нови такива, 
което, разбира се, ще ни поз
воли и да запазим и развием 
доброто си присъствие при 
обслужването на физически 
лица. Винаги съм смятал, че 
развитието на двете основ
ни бизнес линии е неразривно 
свързано. Ще продължим да 
подпомагаме местния бизнес 
с адекватни и иновативни ре
шения на техните нужди от 
финансови услуги, а чрез парт
ньорството си с Регионалния 
фонд за градско развитие ще 
финансираме и още проекти, 
облагородяващи градската 
среда.

Групата Сосиете Женерал Екс-
пресбанк е сред седемте най-го-

леми финансови институции  в 
България. В нея влизат банката 
Сосиете Женерал Експресбанк и 
нейните дъщерни и асоциирани 
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И И през лятото, и 
през зимата мест-
ността Узана има 
какво да предложи 

на почитателите на планин-
ските приключения. Широко 
известно е, че там се намира 
географският център на Бъл-
гария, обозначен с бетонна 
пирамидка в цветовете на 
националния трибагреник. 
Слабо популярен обаче e 
фактът, че мястото пред-
лага нелоши условия за ски 
и нискобюджетна семейна 
ваканция на чист въздух и 
зеленина. 

Титулувана официално за 
курортен комплекс преди де-
сетина години, Узана ще ви 
изненада с простора, който 
няма шанс да бъде застроен. 
Причината е, че вода дотам 
е трудно и скъпо да се докара. 

В центъра на 
отечеството
Местността 
Узана е един от 
най-просторните 
планински курорти, 
които няма опасност 
да бъдат застроени

автор 
Гергана Михайлова | gergana.
mihaylova@capital.bg

Тъй като място-
то е ветровито, 
тук въздухът е 
най-чист, а билки-
те - най-лековити. 

Милена Ботева, хижа „Узана“

Затова и единствените мес-
та за настаняване са бившите 
туристически спални, строе-
ни по времето на социализма, 
когато за необходимата ин-
фраструктура не е пестена 
нито държавна пара, нито 
комсомолски ентусиазъм. 

Легла в комплекса има дос-
татъчно и на цени за всеки 
джоб - от 12 лв. в хижа „Узана“ 
до 60 - 80 лв. в реновираните 
хотели. Един от луксозните е 
семейният хотел „Балканци“, 
където на въпрос „каква бира 
предлагате“ ще ви разсмеят 
с: „Че студена, как каква!“ 

Пътят до местността 
е асфалтов и добре поддър-
жан. По него може да мине-
те дори с електромобил, а 
на върха има зарядна стан-
ция. През зимата пътят до 
Узана се почиства редовно 
заради скиорите. Макар да е 
относително ниско - между 
1220 и 1350 метра надморска 
височина, при валежни зими 
там пада достатъчно сняг. 
Пистите са късички и не мно-
го стръмни - най-дългата е 
1300 метра, но са чудесни за 
учещи се, за средно напредна-
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ли скиори и деца. Лифтовете 
са в безупречно състояние и 
цените за ползване са соци-
ални: 12 лв. е картата на ден, 
за деца е наполовина. За 10 лв. 
може да се наемат обикно-
вени ски, а 20 лв. е наемът за 
карвинг ски.  

През останалите сезони 
Узана е добра изходна точка 
за пешеходен туризъм. На два 
часа и половина е връх-паме-
тникът Шипка, на час ходене 
е връх Исполин (1524 м). През 
поляната минава и турис-
тическият маршрут Ком - 
Емине, който по сметките на 
хижарката на „Узана“ Милена 
Ботева се изминава годишно 
от 500 души. 

За 18-те й години на поста 
Милена Ботева разказва, че 
мястото се цени не само от 
младежите, които „идват 
на поляната да гуляят“, но и 
от по-възрастни хора. „Тук 
е равно и е подходящо за раз-
ходка на хора в по-напреднала 
възраст. Тъй като мястото 
е ветровито, се смята, че 
въздухът тук е най-чист, 
а билките - най-лековити“, 
продължава още хижарката. 

Тя съжалява, че вече няма 
кой да организира фестива-
ла „Узана поляна фест“. „За-
ради него идваха много хора, 
производители на природни 
продукти и занаятчийски 
стоки. Ставаше голямо весе-
лие“, разказва тя. Надеждата 
й е пак да има такива събори, 
а страхът - да не вземе Узана 
да се хареса на мотористи и 
хора с АТВ-та, които „само 
ровят пътеките и плашат 
животните“.  

R PПрез зимата на Узана 
могат да се карат ски, а 
през останалото време 
е добра изходна точка за 
пешеходен туризъм.
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ЛЕНДАР
ГАБРОВО, СЕВЛИЕВО
ЮНИ
22 юни
От 22 до 24 юни в Етног-
рафския музей на откри-
то „Етър“ в Габрово ще има 
базар с демонстрации и дегус-
тации, фолклорна програма, 
изложби, работилници и други 
по повод Еньовден.

22-27 юли
Международен баскетбо-
лен лагер в Габрово се пре-
върна в значимо лятно 
баскетболно събитие в 
страната. Мисията му е да 
разшири познанията на със-
тезатели и треньори за ба-
скетболната игра, с помощта 
на утвърдени международни 
специалисти, да насърчи по-
вече млади хора да се посве-
тят на спорта и да следват 
мечтите си в професионалния 
баскетбол.

АВГУСТ

10 - 12 август
За трета поредна година в 
Етнографски музей на от-
крито „Етър“ ще се проведе 
образователна програма “В 
света на старопланинската 
архитектура”. Тя цели да попу-
ляризира възрожденската ар-
хитектура и традиционното 
строителство с естествени 
материали.

26 август
На мотополигона „Горна Ро-
сица” край Севлиево ще се про-
ведат кръгове от европейския 
и световния шампионат по 
мотокрос.

6 - 9 септември
Международeн панаир на 
традиционните занаяти
По традиция всяка година в 
началото на септември в Ет-
нографски музей на открито 
„Етър“ се събират майстори 
от близо и далеч, за да пред-
ставят своите занаятчий-
ски умения и уникалните си 
изделия пред посетителите 

на Международния панаир 
на традиционните занаяти. 
През тази година събитието 
ще включва: изложение-базар 
на традиционни занаяти, 
„АртЗона“, изложба „Иконо-
пис“. Ще има възстановки и 
демонстрации на домашни 
занятия, както и майсторска 
надпревара.

23 септември
Фестивал на историческо-
то наследство. Траки, келти, 
готи, авари, хуни, българи, пер-
си ще си дадат среща във вто-
рото издание на фестивала на 
историческото наследство в 
Средновековен град „Хоталич“ 
край Севлиево.

11 - 14 октомври
„Добре дошли в Севлиево 
– столица на тиквата“. 
Празникът на тиквата „Добре 
дошли в Севлиево – столица на 
тиквата“ се провежда ежегод-
но през октомври. Протича с 
открити работилници, кул-
турни и кулинарни прояви. В 
дните на празника центърът 
на града е осеян с павилиони 
с формата на тикви, където 
се предлагат печена тиква и 
други тиквени специалитети.

13-14 октомври
„Празник на духовната му-
зика“. Международнят фес-
тивал е посветен на Духовния 
празник на Габрово - 14 ок-
томври (Ден на света Петка 
Българска). От 2010 г. фести-
валът е под егидата на ЮНЕ-
СКО. Всяка година участие във 
фестивала вземат различни 
църковни и светски хорове от 
България, Балканите и Европа

11-14 
октомври

23 
септември

10-12 
август

26 
август

11-14 
октомври

22 
юни
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Бизнес моделът на Кристо и Жан-Клод се пре-
подава в Harvard Business School? „Кристо и Жан-
Клод. Проекти“ и „Роден в Габрово“ в Музея на хумора 
и сатирата до 26 октомври.

 

Знаете ли, че

Първата електрическа крушка в България светва 
в Габрово. За нейния изобретател, както и за най-зна-
ковите изобретения на XIX и XX век, по забавен начин 
могат да научат любопитни факти малките и големите 
почитатели на науката в изложбата „Изобретенията“ 
на „Музейко“, гостуваща в Музея на хумора и сатирата 
до 31 октомври.

Служителите на Държавна сигурност са арестува-
ли не само хора, но и произведения на изкуството? 
Авторът на „арестуваните карикатури“ е представен в 
мащабна изложба „Светът според Тодор Цонев“ в Музея 
на хумора и сатирата от 26 април 2018 до 7 април 2019.
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Музей на архитектурно-исторически резерват „Боженци“ 
е специализиран етнографски музей. Основите му са пос-
тавени през 1964 г., когато село Боженци поради това, че е 
запазило цялостно характера си от епохата на Възраждането, 
е обявено за исторически и архитектурен резерват. Музеят 
представя чрез експозициите си архитектурата, историята, 
бита и културата на местното население от края на XVIII 
век до началото на XX век. Организатор и домакин е на 
концерти, възстановки, театрални представления, фото- и 
художествени пленери, демонстрации на занаяти. 
МАИР „Боженци“ е включен в движението „Опознай 
България - 100 Национални туристически обекта“ 
под №20.

GSM: 0878716290; e-mail: office@bojentsi.com;
www.Fb.com/Bozhentsi; www.bojentsi.com
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С Скоро в единстве-
ния на Балканите 
Интерактивен му-
зей на индустри-

ята в Габрово ще заработи 
най-новата атракция като 
попълнение в експозицията – 
симулатор за автомобил от 
„Формула 1“.

Това е специален подарък за 
музея от една от успешно раз-
виващите се габровски компа-
нии – фирма „Арсийт“ (RSeat), 
която прави симулатори за ав-
томобили на световни марки 
като „Ферари“, „Ламборгини“, 
„Порше“, БМВ, „Бентли“. Най-
новата атракция предстои 
да влезе в действие след заку-
пуване на допълнителна тех-
ника, с която устройството 
да се свърже към системата, 
обясни директорката на му-
зея Магдалена Георгиева.

Различен и иновативен, му-
зеят на индустрията се оп-
ределя като бутиков, в който 
всеки посетител сам може да 
управлява това, което иска 
да разбере и види. Той може 

да пътува във времето, да се 
върне в миналия век или дори 
100 години назад и да разбере 
какво се е случвало в Габрово, 
Пловдив, София. Тук може да 
прочете любопитни и инте-
ресни неща от старите га-
бровски вестници, оживяват 
спомените на стари габровци, 
които са сантимент за мнози-
на. В този музей всичко може 
да се пипне и управлява от 
посетителя, защото всички 
инсталации работят от него-
вото движение или действие.

Музеят предлага атракти-
вен разказ за развитието на 
Габрово в индустриален цен-
тър в три тематични екс-
позиции: индустриализация, 
социализъм и настояще. „Мяс-
тото е особено любопитно 
за ученици, които искрено се 
забавляват с това, което виж-
дат”, споделя директорката.

В типичния за габровци 
стил на всеки от етажите в 
музейната сграда има скрита 
закачка за посетителите. Как-
ва – идете и вижте!  

На пистата 
в музея

Симулатор за автомобил от 
„Формула 1“ е най-новота атракция 
в интерактивния музей на 
индустрията в Габрово
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Тайните на старите 
майстори

Е Едва ли има човек, 
който може да каже, 
че е безразличен към 
старите възрожден-

ски къщи. Или пък, че не си е 
задавал въпроси за това как 
са били построени, от кого. Да 
надникне в тайните на ста-
рите занаятчии се опитва 
образователната програма “В 
света на старопланинската 
архитектура”, която вече за 
трета поредна година ще се 
проведе в Етнографски музей 
на открито „Етър“.

Тя е организирана от 
сдружение „Мещра – Тради-
ционни знания и занаяти“ в 
партньорство с музея и цели 
да популяризира възрожден-
ската архитектура и тра-
диционното строителство 
с естествени материали. В 
трите дни на събитието (от 
10 до 12 август) посетители-
те на музея ще могат да се 
включат в лекциите с теми, 
посветени на народната ар-
хитектура и нейното опаз-
ване, както и в организира-
ните практически занимания 
с традиционни строителни 
техники и материали – суха 
и каменна зидария и работа 
с дърво. „Програмата е под-
ходяща както за специалисти 
в сферата на архитектура-
та и строителството, така 
и за студенти и любители. 
Проектът цели повишаване 
знанията по традиционни 
строителни техники, стро-

ителни материали и знание-
то за местната архитектура 
в региона на Стара планина“, 
разказва арх. Ирина Аргиро-
ва, председател на сдружение 
„Мещра – Традиционни знания 
и занаяти“.

Самото сдружение е съз-
дадено е от седем приятели 
архитекти, специализирани в 
различни насоки на архитек-
турата в България, някои - в 
работа с естествени мате-
риали, други - в сферата на 
опазването на културното 
наследство, осъзнали, че две-
те неща са взаимно свързани. 
В него членуват дванайсет 
души, единайсет от които 
архитекти и един строителен 
инженер. С помощта на добро-
волци „Мещра – Традиционни 
знания и занаяти“ изследва 12 
странджански села. Докумен-
тира сгради и ансамбли, ха-
рактерни градежи, сглобки и 
детайли и проучва бита и оби-
чаите на местните жители.

А откъде идва името „Ме-
щра“? От тайния език на 
местните майстори в Родо-
пите, които в речника си са 
използвали много чуждици и 
преиначени български думи, 
за да се разбират единствено 
помежду си в тайна от ин-
веститорите и останалото 
общество. „Мещра“ означава 
майстор и още в Средновеко-
вието думата е използвана със 
значение „занаят, свързан със 
строителството“.  
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Крепостта  
на рока

С След като през 2017 
г. Севлиево заслужено 
беше наречен “нова-
та рок столица на 

България”, организаторите 
на рок фестивала “Хоталич” 
– община Севлиево, обещават 
да надскочат високата лет-
ва, която сами поставиха. 
Фестът ще изненада фенове-
те с разнообразна програма 
с участието на български и 
чуждестранни групи на 31 ав-
густ и 1 септември. Севлиево 
има амбицията не само да 
приюти феновете на рока и 
тази година, но и да превърне 
феста в едно от значимите 
летни събития в страната.

За да открият рок феста, 
средновековния град и кре-
пост Хоталич  в първия ден ще 
превземат ФСБ. Това е един-
ственият фестивал с участи-
ето на групата тази година в 
България.

В първия ден от фестива-
ла освен легендите от ФСБ на 
сцената ще излязат „Ахат“ 

и севлиевецът Мирян, който 
стои зад алтернативния рок 
проект MIRY, станал известен 
с участието си в X factor. В съ-
щата вечер крепостта ще по-
кори и рок групата P.I.F. И това 
е само за да може публиката 
да загрее за втората, кога-
то сцената ще взривят „Се-
верозападняците“, „Обратен 
ефект“, Svetlio & the Legends, а 
изненадата на вечерта ще са 
Pero Defformero.  

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ

Z Средновековен град и 
крепост Хоталич е една от 
най-значимите забележи-
телности на община Севли-
ево. Намира се само на 4 км 
от града в посока североза-
пад. Повече от три десети-
летия общината осигу-
рява средства за редовни 
археологически проучвания 
и за консервация на вече от-
критото. Благодарение на 
това ранновизантийската 
и средновековна крепост 
Хоталич е един от най-доб-
ре експонираните археоло-
гически обекти в България. 
Разкрити и консервирани са 
близо деветдесет жилищни 
и стопански сгради, обосо-
бени в четири „квартала”, 
заедно с три църкви. От 
1994 г. Хоталич е обявен за 
паметник на културата 
с национално значение, а 
през 2014 г. община Севли-
ево приключи проект по 
оперативна програма „Ре-
гионално развитие“, който 
успя да превърне Хоталич в 
атрактивна туристическа 
дестинация.
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БЕЗ 
ГРАНИЦИ

ПАРАЛЕЛ ЕАД 

Севлиево, ул. „Стара планина“ № 175    тел.: 0675/ 33 001 

www.parallel.bg  office@parallel.bg



28 юни 2018

СРЕЩА НА БИЗНЕСА
В ГАБРОВО И РЕГИОНА

ДИСКУСИЯ

Основен партньор:Генерален партньор: Предстоящи 
събития от проекта 

ГРАДОВE 
Стара Загора  |  11 септември
Плевен  |  29 ноември

Регистрирай се на: events.ictmedia.bg

Акценти в програмата 

 Стратегии и политики за конкурентоспособност на региона
 Индустриален профил и визия за развитие
 „Smart city“ и условие за устойчив растеж
 Бизнес средата в Габрово и възможностите за привличане на нови инвеститори
 Осигуряване на привлекателни условия за живот 
 Привличане на висококвалифицирани кадри и „формула“ за задържането им в региона. 

В партньорство с:  С домакинството на:




