и

ВРАЦА ПРАВИ ВТОРА
ИНДУСТРИАЛНА
ЗОНА

ECONOMIC.BG ВРЪЧИ ЗА
ПЪРВИ ПЪТ „ИНВЕСТИЦИЯ НА
ГОДИНАТА“, ТЯ ОТИДЕ В ШУМЕН

КМЕТ НА ГРАЖДАНИТЕ

KMETA .bg
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СТАНИСЛАВ
ВЛАДИМИРОВ:
ИМАМЕ ЗА ЦЕЛ
ДА ПРИВЛЕЧЕМ
ДОБРИ КАДРИ ОТ
СОФИЯ НА РАБОТА
В ПЕРНИК 6-7

Стил и златен блясък - „Кмет на годината”
има своите отличници
ХИЛЯДИ ДАДОХА СВОЯ ВОТ
В СЕДЕМТЕ КАТЕГОРИИ

България отново избра своите най-добри кметове. За девета поредна година националният
конкурс „Кмет на годината“ даде
възможност на гражданите да определят отличниците. Със стил
и златен блясък победителите в
седемте категории получиха своите призове в „София Тех Парк“.
Българският еврокомисар с ресор

„Иновации, научни изследвания,
култура, образование и младеж“
Мария Габриел връчи голямото
отличие на Враца, Несебър и Божурище. Вицепрезидентът в Европейската инвестиционна банка Лиляна Павлова обяви победителите

в категория „Кмет на гражданите“.
Олимпийски
блясък
придаде златното ни момиче от Токио
Стойка Кръстева. Тя награди шампионите в „Спорт и младежки инициативи“.
„Кметовете заслужават едно

много голямо благодаря за това,
че по време на пандемия, икономическа и политическа криза развиват проекти, които да са близо
до гражданите“, заяви организаторът на конкурса Боян Томов.
.
Още на 2-3 стр.

ЕСЕННА ПРЕГРЪДКА

КОВИД ЕФЕКТ

БЪЛГАРИТЕ ЗАД
ГРАНИЦА ПРАЩАТ 7 ПЪТИ
ПО-МАЛКО ПАРИ НА
БЛИЗКИТЕ СИ 15
ЗДРАВЕ

Есента вече е тук и ни обгражда със своята цветна красота. Шареният килим от листа вече е покрил земята.

АРТ

22-23

ДЕТОКСЪТ – РЕСТАРТ
НА ТЯЛОТО И УМА

БТА

16-17

СЛИВНИЦА РАЗДАДЕ
ТЕАТРАЛНИ
НАГРАДИ ЗА СЕДМА
ПОРЕДНА ГОДИНА
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Мария Габриел:
Продължавайте с
иноваторския дух

Мария Габриел
връчи отличията
на победителите в
„Кмет на годината“.

Българският еврокомисар с ресор „Иновации, научни изследвания, култура, образование и
младеж“ Мария Габриел връчи голямото отличие „Кмет на годината“.
„Тази награда отправя много
силни три послания. Това е заслуга
за вас, когато имаш екип и идея да
направиш мястото по-добро. Моето
послание е да продължите с иноваторския дух – да продължите да
превръщате предизвикателствата
и трудностите във възможности за
развитие. Моето послание е и за
по-добро бъдеще – България да
бъде динамична и активна“, каза
Мария Габриел.

Девети национален конкурс „Кмет на годината“

България избра най-добрите
Хиляди българи гласуваха и избраха победителите в националния конкурс „Кмет на годината“. На
специално създадената платформа kmetnagodinata.bg, за девета
поредна година българите дадоха
своя вот и изразиха гражданската
си позиция, поставяйки оценка на
работата на кметовете и техните
екипи. Те гласуваха от 27 септември до 13 октомври в седем категории. Според населението общините са разделени на малка, средна
и голяма. Малка община е такава с
население до 20 000 жители, средна – с население от 20 000 до 50
000 жители, и голяма – с население
над 50 000 жители. Последните актуални данни бяха специално предоставени от Националния статистически институт.
Враца, Несебър и Божурище станаха големите победители в „Кмет
на годината“.
Българският еврокомисар с ресор „Иновации, научни изслед-

Златното ни момиче в бокса Стойка Кръстева и най-заслужилите в „Спорт и
младежки инициативи“.

вания, култура, образование и
младеж“ Мария Габриел връчи голямото отличие.

Отличниците в категория „Туризъм и култура“.

За малка община наградата
„Кмет на годината“ отиде при Божурище и бе получена от кмета Георги
Димов.
„Изключително горд и благодарен съм от факта, че за пореден
път моите съграждани от община
Божурище отправят своята подкрепа към мен и моя екип. Без тях
нямаше как да бъда тук при вас.
Благодаря от сърце! Отправям благодарности и към разумните и милеещи общински съветници, тъй
като и без тях нямаше да сме тук.
В тежките времена добротата ще
допринесе да бъдем щастливи и да
се развиваме към по-добро“, сподели Георги Димов.
За средна община наградата
„Кмет на годината“ отиде при Несебър. От името на общината и кмета
Николай Димитров отличието получи Юми Реджеб.
Тя се извини от името на кмета,

Красимир Свраков

Генерални партньори

който не може да присъства на церемонията, и благодари на организатора и всички, които са гласували.
Тази награда е не само за индивидуалния труд на г-н Димитров през
последните 15 години, но и за екипа
му и жителите на Несебър.
За голяма община наградата
„Кмет на годината“ отиде при Враца и бе получена от кмета Калин
Каменов.
„В най-трудната година за българските общини тази награда е
много висока оценка за българските общини. Българските граждани
оценяват работещите хора, а тази
награда е точно за това“, посочи
той.
Каменов благодари на всички
хора, които са гласували за него и
неговия екип, на жителите на общината и за подкрепата от правителството, която са получавали през
последните години.
Конкурсът „Кмет на годината“ е
уникална инициатива, която стартира в България през 2013 г. Чрез
нея след национално онлайн допитване всяка година се отличават
най-добрите градоначалници у нас.
Надпреварата се организира от националната медия Kmeta.bg и безплатния вестник КМЕТА.bg - единствените медии, чието основно
внимание е насочено към работата
на всичките 265 общини, с над 120
000 служители.

Златен блясък
Асеновград, Горна Оряховица и
Бяла са победителите в категорията „Спорт и младежки политики“.
Кметът на Асеновград д-р Христо Грудев взе приза за голяма община, градоначалникът на Горна
Оряховица инж. Добромир Добрев
– за средна, а кметът на Бяла инж.
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Боян Томов: В трудни времена
е важно да покажем доброто
Платформата kmetnagodinata.bg
е за идеи, добри практики и инициативи. Важно е в тези трудни времена да покажем доброто, независимо
дали е привлекателно и интересно
като четиво. Ние и нашият екип сме
хора, които държим на добрата инициатива и проекти.
Това каза в началото на церемонията по връчването на наградите на
„Кмет на годината“ Боян Томов, организатор на конкурса и собственик на
сайта Kmeta.bg.
„Кметовете заслужават едно много голямо благодаря за това, че по
време на пандемия, икономическа и
политическа криза развиват проекти,
които да са близо до гражданите“,
отбеляза той.

Това е състезание на добри идеи,
отсече Томов.
„В надпреварата в „Кмет на годината“ хиляди граждани на страната определят кои да бъдат победителите чрез онлайн гласуване.
Конкурсът се организира за девета
поредна година от единствената
медия у нас, която следи работата на всичките общини в България
– Kmeta.bg. Стотици хиляди граждани дават оценка за работата на
кметовете си, като така насърчават
местните администрации да разработват повече проекти, инициативи
и добри практики, и така да превръщат населените места в по-уютни,
по-практични и по-привлекателни за
живеене“, завърши той.

кметове
Пеньо Ненов – за малка община.
Наградата връчи олимпийската ни
шампионка по бокс от Игрите в Токио това лято Стойка Кръстева.
„За мен е и чест и удоволствие аз
да съм лицето, което съобщи победителите в тази категория“, каза тя
и се обърна към нацията с молба
хората да спортуват, да стимулират
децата си да се движат и да избират спорт, в който да се развиват.
Габрово, Троян и Долна баня са
победителите в категорията „Зелена община“. Наградата за голяма
община взе кметът на Габрово Таня
Христова, приза за средна община
– управникът на Троян Донка Михайлова и за малка община – градоначалникът на Долна баня Владимир Джамбазов.
Призовете връчи Мила Маречкова – изпълнителен директор на БАТ
България.
„Тази категория е от ключово
значение за нашето развитие и
бъдеще. Много е важно да сме отговорни към околната среда, да я
обичаме“, каза тя.
Стара Загора, Карлово и Трявна
грабнаха отличието в категорията
„Туризъм и култура“.
Наградата връчи Стоян Сталев
от „Геотехмин“.
„В този период много хора осъзнаха значението на природата, че
трябва да живеем близо до природата и по-далече от многолюдните
градове. България е една страна
с изключителна природа, и то във
вътрешността на страната. Сигурен съм, че държавата и ЕС трябва
да обърнат по-голямо внимание на
инфраструктурата за туризма. Има
нужда от инвестиране в достъпността. Всички градове, които са отличени, са близо до Стара планина.
Група „Геотехмин“ работи и от двете страни на Стара планина“, ко-

Отличниците
бяха излъчени в
седем категории

Боян Томов, организатор на националния конкурс „Кмет на годината“.

Победителите
„КМЕТ НА ГОДИНАТА“
Враца – Калин Каменов; Несебър
– Николай Димитров; Божурище –
Георги Димов.
„КМЕТ НА ГРАЖДАНИТЕ“
Перник – Станислав Владимиров;
Елин Пелин – доц. д-р инж. Ивайло Симеонов; Чавдар – Григор Даулов.
„ГРАДСКА СРЕДА“
Ямбол – Валентин Ревански; Първомай – Николай Митков; Сливница – Васко Стоилков.
„SMART CITY“
Плевен – Георг Спартански; Силистра – д-р Юлиян Найденов; Созопол – Тихомир Янакиев.
Лиляна Павлова награди шампионите в „Кмет на гражданите“.

Лиляна Павлова: Да подкрепим
усилията на кметовете
Вицепрезидентът в Европейската инвестиционна банка Лиляна
Павлова обяви победителите в категория „Кмет на гражданите“ в конкурса „Кмет на годината“ 2021.
Благодаря, че сме заедно на това
изключително събитие. Събитие,
с което отчитаме и даваме заслу-

женото на кметовете, на местната
власт, на тези, които са до хората
и проблемите им. И да подкрепим
техните усилия. Категорията „Кмет
на гражданите“ е индикация за това
дали кметовете отговарят на нуждите ни и дали са там, когато имаме
нужда от тях“, каза Павлова.

ментира Стоян Сталев.
Калина Крумова – директор
„Връзки с обществеността“ на „Хуауей Технолоджис България“, обяви
победителите в категория „Градска
среда“ – Ямбол, Първомай и Сливница.
„Находчивите, притегливи и изключително гъвкавите градоначалници знаят как да използват високите технологии, каза още тя. Когато

можеш да кажеш, че си доволен от
мястото, на което живееш, тогава
човекът зад управлението на населеното място си е свършил работата“, отбеляза Калина Крумова.
Плевен, Силистра и Созопол са
победителите в категорията „Smart
city“.
Призовете връчи Никола Гечев
– директор „Корпоративни продажби“- Виваком.

Партньори

„ТУРИЗЪМ И КУЛТУРА“
Стара Загора – Живко Тодоров;
Карлово – д-р Емил Кабаиванов;
Трявна – Силвия Кръстева.
„ЗЕЛЕНА ОБЩИНА“
Габрово – Таня Христова; Троян
– Донка Михайлова; Долна баня –
Владимир Джамбазов.
„СПОРТ И МЛАДЕЖКИ
ИНИЦИАТИВИ“
Асеновград – д-р Христо Грудев;
Горна Оряховица – инж. Добромир
Добрев; Бяла – инж. Пеньо Ненов.
„Огромна чест е да сме тук и
да връчим наградата „Smart city“.
След по-малко от 30 години над
90% от населението ще живее в
многомилионни градове и ще се
появят проблеми с мобилността,
обществения ред, образованието
и т.н. Начинът това да се реши е
да се използват силите на дигитализацията. Това е нашата мисия“,
посочи той.
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Враца прави втора
За нея ще бъдат използвани пари от Плана за възстановяване и развитие
Bpaцa, Heceбъp и Бoжypищe ca нocитeлитe нa гoлямaтa
нaгpaдa „Kмeт нa гoдинaтa“ 2021. Kaлин Kaмeнoв,
Hиĸoлaй Димитpoв и Гeopги Димoв cъбpaxa нaй-мнoгo
глacoвe в нaциoнaлния ĸoнĸypc, организиран от Портала
на българските общини Kmeta.bg. Haдпpeвapaтa ce
пpoвeждa зa дeвeтa пopeднa гoдинa.
Нина АЛЕКСАНДРОВА
- Г-н Каменов, наградата е не
само признание, но и отговорност,
предполагам?
- B нaй-тpyднaтa гoдинa зa бългapcĸитe oбщини тaзи нaгpaдa e
мнoгo виcoĸa oцeнĸa. Хората oцeнявaт paбoтeщитe xopa, a тaзи нaгpaдa
e тoчнo зa тoвa. Тя задължава, защото е повече отговорност и ангажимент към моите съграждани и хората,
които са гласували в конкурса. Когато
се полагат усилия за подобряването
на условията на живот в един град,
резултатите не закъсняват. Те обаче

изискват постоянство и много работа.
- На какви точно заслуги дължите тази награда според вас?
- На икономическото развитие на
Враца. Всичко, което беше направено през последните години, беше
с идеи. Безработицата в момента е
около 5%. Инвестициите в инфраструктурата също имат значение. В
момента водим преговори с няколко
големи инвеститора за ключови проекти, независимо от икономическата,
здравната и политическата криза в
страната. Сигурен съм, че след заключителните разговори и успокояване на обстановката всичко ще е,

както сме планирали, и стандартът
на живот на хората ще се повиши,
което е и генералната идея на всички
усилия на моя екип, а това става с работа, сигурност, инвестиции и добра
инфраструктура.
- Какво ново да очакват хората?
- Разговори се водят в няколко
аспекта - в сферата на индустрията, която да е щадяща за околната
среда. Като амбициозен град сме си
поставили за цел след няколко години да се преборим за титлата „Зелен
и умен град“. Неслучайно на всички
предприятия, с които разговаряме,
поставяме условие да са с екологично чиста икономика, за да можем да
пазим Враца - да е зелен град с чист
въздух, където хората да отглеждат
спокойни децата си.
- Къде в региона има най-голяма
заетост?
- В сферата на леката индустрия,
машиностроенето, на автомобилната
индустрия, на консумативите, на ча-

стите, на шивашкия бизнес, на хранително-вкусовата
промишленост.
Всички отрасли обаче са свързани с
опазването на околната среда и зелена икономика.
- Какво предстои след преговорите с инвеститорите, които водите?
- Преговаряме за нови заводи в нашия град. Направихме нова индустриална зона, а в момента с част от средствата от Плана за възстановяване и
развитие, който доста закъсня, планираме и втора индустриална зона. Целта ни е амбициозна - Враца да стане
икономически лидер в региона. С близостта си до София, с изграждането
на пътя Ботевград - Мездра - Враца
- Видин съм сигурен, че има смисъл
и необходимост регионът да се съживи. Премахването на етикета „северозападнала България“ става с това - с
добре платени работни места, които
да стимулират онези, които са напуснали през годините родните си места,

Несебър с акцент върху екотуризма
Гpaдoнaчaлниĸът нa Heceбъp Hиĸoлaй
Димитpoв нe ycпя дa пpиcъcтвa нa
цepeмoниятa, нo oт нeгoвo имe oтличиeтo пoлyчи Юми Peджeб. Tя блaгoдapи
нa opгaнизaтopa и вcичĸи, ĸoитo ca
глacyвaли, и oбяви, чe нaгpaдaтa e нe caмo
зa индивидyaлния тpyд нa Димитpoв пpeз
пocлeднитe 15 гoдини, нo и зa eĸипa мy и
житeлитe нa Heceбъp.
„Не може да има туризъм без чисто
море и плажове, но за това са необходими усилията както на местните
жители, така и на туристите. Неслучайно градът ни получи екосертификат за празника си на 15 август тази
година“, коментира кметът Николай
Димитров. Празникът на Несебър е
сертифициран по международния
стандарт за екология и управление
на околната среда ISO 14001:2004.
ISO 14001 е единственият международен стандарт за управление на
околната среда, приложим за организациите от всички сектори. Стандартът е признат в целия свят и поставя
изисквания към организациите при
идентифицирането,
управлението и контрола на дейностите, имащи влияние върху околната среда.
Сертификацията по международния
стандарт за управление на околната
среда ISO 14001 дава възможност
да се подобри имиджът на една община и да се спечели общественото
мнение. „Всички печатни материали
за празника на Несебър бяха напечатани върху рециклирана хартия,
от биоразградими материали са изработени чашките, с които гостите
на празника се почерпиха заедно
с неговите жители, а рекламните и
винилни пана, свързани с проявите,
бяха предоставени за последващо
използване“, разказва с гордост градоначалникът.

От името на общината и кмета Николай Димитров отличието получи Юми Реджеб.

Избраната за Мис Несебър тази
година също бе натоварена с мисия.
Идеята е с нейна помощ екообучението да навлезе и в детските градини и училища на античния град.
Защото приоритет за общината тази
година е именно опазването на околната среда и екологията, запазване
на морето и бреговете чисти.
Готов е идейният проект за изграждането на пречиствателна станция Слънчев бряг – Несебър, както
и отделен такъв за реконструкция и
модернизация на съществуващата
пречиствателна станция край Равда.

Община Несебър участва и в споразумение за партньорство с още осем
общини за изграждането на регионалното депо за отпадъци в Братово.
„Ангажиментите, които имаме при
посрещането на туристите в нашия
град, а и към нашите жители, е да
бъдат опазени нашите брегове, да
бъдат опазени морските плажове.
Опазването на околната среда е приоритет на целия Европейски съюз.
Това е една от основните директиви,
по които работи нашето правителство и всички общини, включително
и нашата“, посочи Димитров.

Приоритет за общината е екологизацията на туризма. Кметът разкри, че имат идея за развитието на
екологично неутрални хотели, което
означава, че там са спазени всички
изисквания за енергийна ефективност, употребата на по-малко енергия, материалите, които се употребяват, са от рециклирана хартия,
храната е екологично чиста. Такива
хотели получават сертификат да
провеждат екологични конференции. Според Димитров интересът
към този вид хотели ще се увеличава в бъдеще.
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индустриална зона
Целта е градът
да стане
икономически
лидер в региона

Калин Каменов с приза.

да се върнат. Ако ги няма хората, няма
нищо. В момента окрупняваме терените за втората индустриална зона.
Предполагам, че в началото на следващата година ще имаме възможност
за нейното стартиране.
- Не се ли върнаха част от хората след ковид пандемията?
- Да, има такъв тренд. През последните две години това се случва.

Немалко хора се завръщат в къщите
на своите баби и дядовци по селата,
ремонтират ги. В тази пандемия има
и нещо положително - има съживяване на селата.
- Какво направихте в областта
на социалните услуги и администрацията?
- За последните няколко години
във Враца се реализираха много

проекти както с европейско, така и
с национално финансиране, чийто
фокус е съсредоточен и в сферата
на социалните услуги. С моя екип
полагаме сериозни усилия в сектора,
за да можем успешно да завършим
процеса на деинституционализация.
Самото разпространение на коронавируса и извънредното положение бе
изпитание както за врачани, така и за

бюджета на общината. В тази връзка
много проекти и събития бяха отложени, което определено бе проблем
за нас и нашите жители, но въпреки
ситуацията, успяхме да завършим започнати проекти по инфраструктурата, както и да поставим началото на
ключови за града и региона проекти,
чийто ефект тепърва ще дава отражение не само за Враца, но и за целия
регион. Успяхме да финализираме
проекта за реконструкция и пълното
обновяване на пешеходната зона в
центъра на града. И колкото и противоречиви мнения да имаше в началото относно визията на централната
градска част, считам, че в момента
няма врачанин, който да не се радва на направеното. Продължихме и с
облагородяването на междублокови
пространства в кварталите на нашия
град. С общи усилия успяхме да запазим екологичния транспорт на Враца. С доставката на новите превозни
средства транспортът бе надграден.
Базите на колективните спортове са
напълно обновени, като модернизацията на спортната инфраструктура
ще продължи.

Безплатни карти за транспорт за пенсионерите
и детски градини без пари в Божурище
„Изĸлючитeлнo гopд и блaгoдapeн
cъм oт фaĸтa, чe зa пopeдeн път мoитe cъгpaждaни oт oбщинa Бoжypищe oтпpaвят cвoятa пoдĸpeпa ĸъм
мeн и мoя eĸип. Бeз тяx нямaшe ĸaĸ
дa взема тази награда. Oтпpaвям
блaгoдapнocти и ĸъм paзyмнитe и
милeeщи oбщинcĸи cъвeтници, тъй
ĸaтo и бeз тяx нямaшe дa cмe тyĸ.
B тeжĸитe вpeмeнa дoбpoтaтa щe
дoпpинece дa бъдeм щacтливи и дa
ce paзвивaмe ĸъм пo-дoбpo“, cпoдeли
гpaдoнaчaлниĸът нa Бoжypищe Гeopги Димoв.
От години общината издава безплатни карти за пътуване на пенсионерите. С тях те могат да пътуват от
едно село в друго, както и до града.
Детските градини в Божурище също
ще бъдат безплатни. „Общината има
финансовата възможност това да се
случи още от януари 2022 г., с което
си действие целим да подпомогнем
семействата при заплащане на таксата по чл. 26, ал.1 и ал. 2 в размер на
100% от стойността или иначе казано
- детските градини ще бъдат напълно
безплатни“, похвали се градоначалникът.
Предстои ремонт на изкуствените
футболни игрища в Божурище. „Изключително щастлив и удовлетворен
съм, че направихме поредната ог-

Българският еврокомисар с ресор „Иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж“ Мария Габриел награди
Георги Димов.

ромна стъпка в социалната политика на обществото ни и спортната ни
дейност. Предстоят редица дейности,
нещата ще се случат, но трябва търпение, защото забавянето по някои

дейности идва от много външни фактори, понякога бавещи и неблагоприятни, за съжаление“, обобщава Димов.
Ще има и нов участък от 20 кило-

метра, свързващ Божурище и Брезник. Очаква се да е факт през май
догодина. Хората ще се радват и на
ремонтирана основна пътна артерия
на града - булевард „Европа“.
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Наградата „Кмет на
гражданите“ отиде при
градоначалниците, които
са по-близо до хората,
с приемни за граждани,
с отчети в социалните
мрежи за свършеното,
с бърза реакция за
решаването на проблеми.
Победителите тази
година са Перник, Елин
Пелин и Чавдар.
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Станислав Владимиров:

Имаме за цел да привлечем
Градът ни има изключително добри дадености за развитие,
но транспортните връзки със столицата са важни

Нина АЛЕКСАНДРОВА

К

метът на Перник Станислав
Владимиров, който не успя
да дойде на церемонията по
награждаването поради извънредна ситуация в града, оприличи
приза като позитивна енергия от хората. „Тя ми дава сили и увереност да
продължаваме да развиваме Перник.
Няма как да не ми стане драго и това
ме мотивира да дам всичко от себе си
за развитието на общината“, каза той.
И се похвали, че ремонтираното платно в посока София вече е отворено.
Движението се извършва двупосочно.
Така на прага на зимата пътуването
ще бъде малко по-спокойно. „Перник
има десетки проблеми, трупани с годините, и ежедневно се стремим да ги
решаваме. Това няма да стане лесно
и бързо, но моите съграждани виждат,
че работим“, коментира Владимиров.
Той определи изграждането на
индустриалната зона в Перник като
предизвикателство. Първите стъпки
вече са направени. Ще бъде изградена пътна връзка от главен път I-6 до
индустриалната зона. „Търговското
дружество вече работи и очакваме
резултатите. Инвеститорски интерес в
Перник не липсва през последните години. Строят се нови жилищни сгради,
започна изграждането на най-големия
ритейл парк в България. Имаме интерес и от инвестиции в производства,

Станислав Владимиров

но към момента няма да е коректно да
издадем подробности“, хвърли повече
светлина кметът.
Перник е най-големият град след
София в Югозападна България. По
думите на Владимиров София дава,
но и взима от Перник. „Близостта на
града ни до икономическия, финансов
и политически център на България ни
дава много перспективи, които в този
мандат развиваме и ще развием още
по-успешно. Все повече българи пред-

почитат Перник като нов дом, особено
източното направление на града ни.
Все повече млади семейства се заселват в тази част на града, която е на
20 километра от София. Това е още
едно предимство. Това създава и някои трудности, но с добра организация
успяваме да ги отстраним“, надява се
градоначалникът.
Кризата влияе върху всички посоки
на развитието на целия свят. Икономическото функциониране се проме-

ни изключително бързо. „Със сигурност е повлияла и на хората, които
искат да живеят в Перник, но в източната част на града вече се появи един
нов квартал, а заради голямото търсене и цените на имотите се повишиха.
Работим за това Перник да става все
по-привлекателен особено за младите
хора, които искат да създадат своите
семейства тук. През идната година ще
се случат много добри неща в Перник.
Ще продължим да инвестираме средства в подземната инфраструктура
на града. Тя, макар и да не се вижда
всеки ден от хората, е изключително
важна за доброто функциониране на
всички системи в града и общината.
Няма да спрем и с подобряването на
условията за живот и отдих. Ремонтът
на улици и съоръжения също ще продължи. Ще продължим работата си по

Елин Пелин

Кметът на Елин Пелин с приза.

„Когато разбрах, че печеля наградата „Кмет на гражданите“, го
приех със смесени чувства. Щастлив съм, защото това е приз, който
изпълва съзнанието ми с радост.
В тези тежки времена сме изнервени и фактът, че въпреки голямата омраза в социалните мрежи хората намират начин и сили
да покажат, че доброто го има и
трудът се оценява“, заяви доц.
д-р инж. Ивайло Симеонов. „Но не
съм радостен, защото трябва да
почерпя“, пошегува се той, като
допълни: „Намерихме сили да покажем, че община Елин Пелин се
развива. Оценката е много висока

KMETA .bg

КМЕТ НА ГРАЖДАНИТЕ

7

добри кадри от София на работа в Перник
развитието на спорта, подобряването
на условията в училища, детски градини и социални услуги. Няма дейност и сфера, в която да не полагаме
огромни усилия. Конкретни дейности,
които ще извършваме през идната година, обаче ще можем да посочим с
новия бюджет“, конкретизира Станислав Владимиров.
Отваря се огромна перспектива за
развитие основно заради близостта
ни до София. Тази близост взима, но и
дава много на града ни. Преди няколко
дни като акцент излезе информацията
за огромните средства, които ще бъдат насочени от Европа за въглищните региони, по-плавния и безболезнен
преход от един тип икономическо развитие към съвсем друга посока. „Работим за това в Перник тези средства
да бъдат изразходвани така, че да се
даде съвършено нов облик на икономическото ни развитие. Перник има
изключителни дадености за развитие.
Това трудно може да стане толкова
бързо, колкото ни се иска, но работата
не спира“, увери кметът на града.
Той хвърли повече светлина относно Зелената сделка: „Една година след
началото на процеса консултантите и
европейските ни партньори не могат
да изчистят детайлите за различните
проекти, които сме подали като община. Това ще се случи в следващите
месеци. Основната ни битка ще бъде
свързана с добри условия за развитие
на бизнес, добри транспортни връзки
до столицата, защото, когато имаш
добра бизнес зона и потенциални инвеститори, те винаги питат за кадрите,
с които разполага даденото населено
място. С добър транспорт ще можем
да използваме кадри и от столичния
град. Засега транспортните връзки не
са допустима мярка за финансиране,
затова тук е нужен добър подход при
комбинация на различни механизми
за финансиране, за да може създаването на една икономическа зона да
върви паралелно с добър транспорт
до София. Нужно е да продължи и
финансирането за енергийно ефективни сгради, защото това със сигурност ще спести разход на енергия“.

20% ръстът на учениците в Чавдар,
общината с огромен недостиг на имоти

Григор Даулов

„За мен наградата е голяма отговорност, която осъзнавам много
добре. Знам каква тежест е това и
колко горещ е кметският стол. Убеден съм, че Чавдар ще продължи
възходящия си път напред“, коментира градоначалникът Григор
Даулов. Той заяви, че в развитието
на общината залага на образование, култура и туризъм. Неслучайно
има и ръст от 20% на записалите
се нови ученици в Чавдар. „При нас
се заселват все повече млади хора,
активни, които пътуват за работа до
София. Имаме огромен недостиг на
имоти“, признава кметът. Тази година се проведе за първи път и инициативата „Арт-уикенди през август“ в
Чавдар, която имаше огромен ус-

пех.
„Основното предизвикателство
пред туризма на Чавдар е това, че е
предимно еднодневен заради малко места за настаняване“, коментира още кметът. По думите му тази
тенденция е много показателна за
това, че Чавдар бавно и устойчиво
се превръща в едно съвременно
модерно село, което предоставя
доста възможности за пълноценен
живот. „Правим много инвестиции
в детската градина, училището.
Предоставяме безплатна закуска
на всички деца, занимания с логопед и други извънкласни дейности.
Училището започна да изпълнява
проект по програма „Еразъм“ за
иновативни методи на преподаване

в партньорство с организации от Великобритания, Чехия, Гърция, България“, обобщи Григор Даулов, като
изтъкна, че всички работят бавно и
устойчиво за това наистина да може
едно семейство да се чувства добре
в селото и да не му липсва нищо.
„Столицата е близо – на около 70 км,
така че това също ни помага. Разбира се, демографската тенденция в
страната не може да бъде преодоляна за година, две или за десет. И тук
е характерно това, което е за страната и за Европа. Но положителното
нещо е т. нар. „механична миграция“.
Тоест заселването на хора в активна възраст от други населени места,
главно от големите градове“, допълни кметът.

предлага евтини жилища на млади семейства
и дава крила, но и отговорност,
която да продължавам да защитавам, както и да давам всичко от
себе си да утвърдя избора на моите съграждани“.
Пaндeмиятa
нacoчи
внимaниeтo нa живущитe в cтoлицaтa и пo-гoлeмитe грaдoвe към
caтeлитнитe ceлищa – пътят дo
тях e бърз, a имoтитe тaм мoгaт
цeлoгoдишнo дa бъдaт пoлзвaни.
Тoвa, кoeтo пoлучaвaт coбcтвeницитe, ca cпoкoйcтвиe и уют, кaтo
в cъщoтo врeмe ca нa eднa ръкa
рaзcтoяниe oт вcички удoбcтвa,
кoитo прeдлaгa гoлeмият грaд.
Срeд нaй-прeдпoчитaнитe дec-

тинaции зa пoкупкa нa жилищe
в близocт дo Coфия e именно
Eлин Пeлин. Затова общината е
cъздaла прoeкт зa изгрaждaнeтo
нa кoмплeкc oт 230 къщи. Тe щe
бъдaт пocтрoeни върху oбщинcки
тeрeн oт 100 дeкaрa, кoйтo ce
нaмирa мeжду Eлин Пeлин и ceлo
Муcaчeвo, буквaлнo нa 15 минути
oт цeнтърa нa Coфия. „Cтрeмим
ce c критeрии зa млaди ceмeйcтвa
дa ги cтимулирaмe и дa cъздaдeм
прeдпocтaвки тe дa прeдпoчeтaт
дa живeят в Eлин Пeлин, кoeтo ни
e ocнoвнa цeл – дo вcякo пoдoбнo
нaceлeнo мяcтo дa изгрaдим зoни
c пo-прeфeрeнциaлни цeни нa жи-

лищa зa млaди ceмeйcтвa. Ниe
прaвим пaрцeлирaнeтo. Рeaлизирaхмe oбщecтвeнo дoпитвaнe
дo грaждaнитe, c кмeтoвeтe нa
нaceлeнитe мecтa, зa дa мoжe дa
ocъщecтвим пoдoбни прoeкти“,
обясни Ивaйлo Cимeoнов. И уточни, че подобен проект у нас няма.
Има аналогичен в Букурещ, но в
много по-малък вариант. Дo вceки
eдин имoт щe имa тoк, вoдa, гaз
и вcичкo ocтaнaлo. Интeрecнo
e дa ce oтбeлeжи, чe oбщинa
Eлин Пeлин e eднa oт мaлкoтo
cъc coбcтвeнo гaзoвo дружecтвo.
Прeдвидeнитe 230 къщи щe ca
в три вaриaнтa – мaлкa, cрeднa

и гoлямa. Тe щe ce прoдaвaт нa
прeфeрeнциaлни цeни. „Прoeктирaнeтo нa мяcтo мoжe дa
дocтигнe и 10 000 ЕUR, дoкaтo
aкo взeмeтe eдин гoтoв прoeкт
oт oбщинaтa, кoйтo дa мултиплицирaтe, щe ви cтрувa 1000 ЕUR.
Cтрeмим ce дa cъздaдeм вcички прeдпocтaвки, зa дa cмe oщe
пo-aтрaктивни зa нoви житeли нa
oбщинaтa“, утoчни Cимeoнoв.
Елин Пелин ще си има и нов
обновен център. Паркът ще бъде
разположен на 60 дка и ще разполага със спортни и детски площадки, 3 игрища, басейн и много
други атракции.
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Д-р Юлиян Найденов: Дигитализацията
Д

-р Найденов, честита награда! Какво означава тя
за общината?
- Това е един приз за екипа на общината, за мен и за всички
мои съграждани. Благодарни сме,
както на Кmeta.bg, така и на всички партньори, че дават една безпристрастна оценка за работата на
всички общини. Тя е един стимул
за нас да продължаваме да се развиваме през следващите години в
една сфера, в която сме насочили
всички свои усилия, в които сме актуализирали своите действия. Естествено това не значи, че ние ще
спрем да се развиваме във всяка
една насока.
- Кое прави община Силистра
да е сред водещите в областта
„умни общини“?
- В последните години въвеждаме
все повече дигитални неща в нашата община, които улесняват страшно
много нашата дейност и живота на
гражданите. Смятаме, че усилията,
които полагаме, и това, което сме
постигнали, са много. Това са дигитални услуги, информационни услуги, публичност, модерна система за
видеонаблюдение в града. Нашият
град е един от най-добре оборудваните с видеонаблюдение, както и
две села на територията на община-

Д-р Юлиян Найденов с приза.

Тихомир Янакиев: Smart технологиите

Smart технологиите са нашето
бъдеще и администрациите трябва да се стремим да оптимизираме услугите си, за да улесняваме
гражданите. Категорично има още
много неща, които трябва да развием, но важно е, че погледите ни
са обърнати в тази посока! Също
така благодарим на Vivacom за
подкрепата и съвместната работа
за развитието на нашата община!
Тази награда не е само моя. Тя е
и на хората, които работят с мен,
а и тези хора, за които работим и
успяват да ме изтърпят такъв какъвто съм.
Това обяви кметът на Созопол
Тихомир Янакиев по повод церемонията по връчването на отличията на конкурса „Кмет на годината“, избран за победител именно
в категория „Smart city“ в малките

Тихомир Янакиев
се включи онлайн
по време на
церемонията.

общини.
Както всяка година, така и тази,

Подкрепя
българските общини

Vivacom даде възможност на всички
хотелиери,
ресторантьори,
туроператори и фирми в туристическия бранш със сезонен характер на дейност да се възползват от
така наречените „сезонни оферти“
на телекома, които са адаптирани
към техния бизнес от всички продуктови групи.
Сезонните оферти са за мобилни, фиксирани, интернет и ТВ услуги, включващи безплатен Wi-Fi
дори и на яхти.
Мрежата на Vivacom има голямо покритие и в морето. Също
така и услугата за управление на
автопарк – VIVA Fleet, която дава
възможност чрез GPS-и да се сле-

ди – контрол, движение и справки,
целият автопарк.
Созопол неслучайно попада в
категория „Smart“, тъй като е в
крак с модерното време и се стреми към дигитализация, допълвайки и развивайки всичко направено
до момента.
- Господин Янакиев, честита
награда! Какво означава тя за
вас, при условие, че е в категория, към която множество общини са насочили своята работа?
- Сърдечно искам да благодаря
на всички, които са гласували за
мен и нашата община. Това е огромна чест и показва оценката на
хората към работата, която вършим. Нашата концепция е Созопол да продължава стремглаво да
навлиза в новите тенденции и да
се превърне в един все по-смарт
град, и не само Созопол, а и цялата община.
- Кое прави Созопол по-умен
град от останалите?
- Поехме инициативата по дейности, които са извършвани от предходното управление и положихме
основите на нови такива.
Община Созопол има изградена
система за видеонаблюдение в гр.
Созопол, гр. Черноморец, с. Росен,
с. Индже войвода, също така и точни ( общо 8 зони в Созопол и Черноморец) за безплатен безжичен
интернет.
След като направихме паркин-
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улеснява живота на гражданите
та. Всеки момент предстои пускане
на видеонаблюдение в абсолютно
всички населени места на територията на община Силистра. Публичното осветление в град Силистра се
управлява почти изцяло дигитално.
- Какво ново да очакват жителите на вашия град и община?
- В момента изграждаме нови осем
километра велоалеи, на които ще има
зарядни станции и велосипеди, които
ще се проследяват с GPS контрол.
Инсталирали сме система за видеонаблюдение на депонирането на отпадъците в депото, с което разполагаме.
Разработваме проект за така нареченото умно паркиране. Продължаваме
да работим във всички тези насоки.
Винаги, когато сме имали съвместни
дейности с Vivacom, резултатите са
се получавали по най-добрия начин.
Работим съвместно винаги, когато е
възможно.
Плевен, Силистра и Созопол
бяха избрани за големите победители в категорията „Smart City“
в конкурса „Кмет на годината“.
Кметът на Плевен Георг Спартански спечели приза за голяма
община, д-р Юлиян Найденов –
градоначалникът на Силистра,
за средна и Тихомир Янакиев на
Созопол – за малка община.

Зам.-кметът на Плевен Стефан Милев.

са нашето бъдеще
гите общински, ние започнахме
внедряването на софтуери за достъп и контрол. Сега те са снабдени
с LPR камери, които разпознават
регистрационните номера на автомобилите, което е в улеснение на
абонатите на услугата и респективно отчита некоректни ползватели.
През този летен сезон въведохме
и автоматизирана система за управление на паркоместата от собствениците на хотели и къщи за гости на
територията на Стария град, чрез
която в режим онлайн сами да въвеждат регистрационните номера
на автомобилите на техните гости.
От няколко години Созопол разполага и с дигитална система – мобилното приложение BeNet за туризъм и туристически услуги, което
дава възможност на многобройните
туристи да се запознаят както с емблематични обекти, така и с места
за настаняване и хранене.
Общинска администрация предлага над 145 електронни услуги,
което също е много полезно за жителите и гостите на общината. Активни сме и в социалните мрежи и
поддържаме с актуална информация профилите ни във Facebook,
Instagram и YouTube.
Още в началото на пандемията
съвместно с председателя на Общинския съвет предприехме стъпки за провеждане на заседанията
на Общинския съвет и неговите
комисии онлайн, което, от една

Стефан Милев:
Ще надграждаме,
за да достигнем
нивото на средните
европейски градове

Wi-Fi има дори и на яхти.

страна, е безопасно за общинските
съветници, а от друга – така те биват наблюдавани от гражданите на
живо във фейсбук.
- Има ли още подобни иновативни проекти, които тепърва
трябва да бъдат реализирани?
- Планираме да разширим обхвата на видеонаблюдение във всички
населени места в общината. В процес на разработване сме и на нов
сайт, който вече е на финалната
права и съвсем скоро ще стартираме.
От екострана имаме изградена
станция за зареждане на електромобили в Стария град и планираме

да разположим такива на всички
общински паркинги, което ще бъде
още един плюс за природата и шофьорите на този тип автомобили.
Искам да изкажа своите благодарности на Vivacom, тъй като една
много голяма част от услугите, които ползваме, се предоставят именно от тях. Ние сме техен сериозен
корпоративен клиент и те винаги
са откликвали на нашите необходимости, когато се обърнем към тях.
Благодаря им за активното участие
в иновациите, които въвеждаме!
- Какви са следващите планове
за развитие на Созопол?
- Ще ги видите много скоро!

Наградата е задължение, което Плевен поема –
да можем да надграждаме
тези високотехнологични
обекти, за да можем да
достигнем до нивото на
средните европейски градове за дигитализация и
високи технологии.
Това заяви чрез онлайн
включване зам.-кметът на
Плевен Стефан Милев по
време на церемонията по
награждаването.
„Това са първите крачки
в правилната посока. Нашите усилия ще продължат. Всяка година Kmeta.
bg прави така, че общините да представим хубавото, доброто и красивото.
Vivacom оказва голяма
подкрепа на Плевен във
всяка една технологична
и дигитална насока и за
съвместната ни работа“,
добави той.
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връчи за първи път
„Инвестиция на годината”, тя отиде в Шумен
За девета поредна година конкурсът „Кмет на годината“ се превърна
в платформата, която даде шанс на
гражданите да оценят кметовете си.
Тазгодишното издание се отличи
най-вече заради специалната награда „Инвестиция на годината“, която
Economic.bg връчи.
Тази година кметовете получиха
правото да номинират направените
инвестиции в техните региони, които
според тях са най-значими. Получените предложения бяха разгледани
от екипа на Economic.bg, който направи цялостна оценка както на конкретната инвестиция, така и на влиянието на номинираните компании на
регионално ниво.
„Това е една от най-специалните
награди. Инвестициите имат огромен
смисъл както за населеното място,
така и за хората. Благодаря на кметовете, които номинираха направените
инвестиции. Това е първата такава
награда, която връчваме, надявам се
да остане като традиция“, каза главният редактор на Economic.bg Георги
Желязков.
Той връчи приза на изпълнителния директор на компания „Алкомет“
Фикрет Индже и зам.-кмета на Шумен
Найден Косев.
„Миналата година инвестирахме 89 милиона лева в нова преса и
в студеновалцов стан. Закупихме
ги от немския производител SMS. С
последвалата инвестиция открихме
нов цех и сключихме договор с BMW.
Ще произвеждаме за тях части за автомобили. Много съм доволен като
турски инвеститор да инвестирам
точно в Шумен и този регион“, каза
изпълнителният директор на компания „Алкомет“ Фикрет Индже.
„Изключително благодарни сме на

Главният редактор на Economic.bg Георги Желязков връчи приза на изпълнителния директор на компания „Алкомет“ Фикрет
Индже и зам.-кмета на Шумен Найден Косев.

организаторите, че удостоиха с тази
награда г-н Фикрет Индже. Той е и
почетен гражданин на Шумен. От 20
г. той работи за индустриалното развитие на региона. Той е един от виновниците Шумен да бъде мощен индустриален център през последните
10 години. Ще продължим да работим
по този начин за бъдещето на региона и бъдещето на България“, каза
зам.-кметът на Шумен Найден Косев.
През септември „Алкомет“ откри
официално новото си производство
в Шумен на механична обработка на
профили. Новото оборудване позволява на компанията да произвежда
алуминиеви компоненти, които се
влагат в електрическите автомобили. „Алкомет“ има вече сключен дългосрочен договор с големия немски

производител на автомобили BMW.
Новият цех е разположен на 4100
кв. м площ и разполага с оборудване
от най-висок клас за извършване на
широка гама от довършителни операции като фрезоване, щанцоване,
пасивиране, вибрационно шлайфане
и монтаж на компоненти. Благодарение на тази инвестиция „Алкомет“
вече може да доставя на клиентите си
обработени детайли, готови за вграждане. Подобни продукти намират приложение не само в автомобилната
промишленост, но и в строителството,
архитектурата, машиностроенето, производството на енергия от възобновяеми източници и други сектори. Към
момента новоразкритите работни места в новия цех са 30, като се очаква в
бъдеще да се наемат още служители.

През годините обаче компанията
не е спирала да инвестира и да подкрепя местната общност. През трудната 2020 г. приключи най-мащабната
инвестиционна програма на „Алкомет“ АД до момента за над 89 млн.
лв. Благодарение на нея компанията
удвои производствените си капацитети в двата основни цеха. В пресов
цех беше внедрена 25 MN HybrEx®
преса, а в изцяло новия „Валцов цех
2“ заработи ново поколение студеновалцов стан 6-high-cold-rolling mill на
немската компания SMS GROUP.
Благодарение на тези инвестиции
компанията изцяло модернизира
производствените си процеси, подобри качеството на продуктите, разшири своето портфолио и разкри 154
работни места в област Шумен.

Училище „Сава Доброплодни” с приз от Гергана Паси

Гергана Паси награди шуменското СУ „Сава Доброплодни“.

За четвърти път в рамките на наградите „Кмет на годината“ беше връчена награда за „Дигитално училище“. Наградата
се учредява и връчва от Дигитална национална коалиция, основана от Гергана
Паси. Училището, скочило в бъдещето, е
СУ „Сава Доброплодни“ в Шумен. Отличието е за модерно образование. Директорът на учебното заведение Албена Неделчева прие наградата от Гергана Паси.
„Училището в Шумен изпъкна с броя
ученици със забележителни резултати на
олимпиади по информационни технологии и развитие на STEM образованието“,
посочи тя.
„Тази награда е чест за нас. Благодаря на колегите, МОН, вложихме сърце и
душа“, заяви директорът при получаването на наградата.
„Цялата администрация на общината
се радваме на това постижение. Наградата е заради учителите, които съчетават култура, история, но и образование в
дигиталните науки“, каза от своя страна
зам.-кметът на Шумен Найден Косев.
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Проф. Пимпирев: „Кмет на годината”
показва личности и идеи
К
Мария ДИМИТРОВА

метът работи за хората. Той
е техният избраник, техният „слуга“. Това каза пред
Kmeta.bg българският учен
и полярен изследовател проф. Христо Пимпирев по повод националния
онлайн конкурс „Кмет на годината“.
„Да си кмет е призвание и признание, че си избран да се грижиш за живота на хората и населеното място.
Това е демокрацията, иначе щяхме
да живеем в монархизма“, коментира
ръководителят на всички български
експедиции до Антарктида.
Според него трябва да има конкуренция и надпревара.
„Ако има само един кандидат, опираме до едноличния ръководител.
Трябва да има конкуренция между
личности, между идеи, за да могат
хората да изберат. Това е „Кмет на
годината“. Колкото повече избор има
– толкова е по-добре“, заяви проф.
Пимпирев.

Георги Мамалев: „Кмет на годината” е ценен,
защото посочва кой си е свършил работата
Георги Мамалев е един от най-обичаните
български актьори. С него няма как да е скучно, винаги е можел да разсмее българина, но
и да го накара да се замисли и да плаче. Негови незабравими роли от киното са във филми
като „Оркестър без име“, „13-ата годеница на
принца“ и „Васко да Гама от село Рупча“. 20
години е част от трио НЛО с Велко Кънев и
Павел Поппандов, както и във възобновената
версия с Чочо Попйорданов и Антон Радичев.
Актьор в Народния театър „Иван Вазов“ от
1977 г.
Роден е далеч от София, в едно малко
село на име Мамарчево, Елховско. Играл е
с най-големите актьори на България, режисирали са го най-големите режисьори у нас,
участвал е в много телевизионни програми.
Винаги е успявал да се шегува със себе си,
с политиката, с чертите на българина, които

го извисяват, и с онези, които не ни разкрасяват. Какво смята той за националния конкурс
„Кмет на годината“:
- Защо е ценен за вас конкурсът „Кмет на
годината“?
- Той е много ценен, защото се посочва,
гласува и избира кмет, който е свършил добре
работата си, който е направил много за хората, живеещи в града, за да се чувстват добре
и да останат в него. Трябва да има оценка.
Трябва да може всеки да се равнява по кмета
си. А относно градоначалници, които печелят,
нека колегите им да се равняват по тях. Добрите примери трябва да се афишират.
- Защо трябва да се гласува за „Кмет на
годината“?
- Защото само така може да се чуе гласът
ни. И да се види работата на всеки кмет. Добрият пример е много важен.

Орлин Павлов: „Кмет на годината” дава прозрачност за работата в общините
Той е един от най-обичаните
съвременни български изпълнители. С групата си „Каффе“ през 2005
г. стават първите представители
на България в „Евровизия“, след
като печелят конкурса за квалификация. Участва в сериали и касови
български филми. Само преди седмици излезе новият му сингъл „Див
рай“. В последната си роля като
актьор се превъплъщава в ключов
персонаж в хитовия сериал „Пътят
на честта“. Отличаваме кадифения му глас, защото той е Орлин
Павлов.
От Кмета.bg го попитахме какво мисли за националния конкурс „Кмет на годината“.
„Това е една оценка на хората за
свършената работа на кметовете в
общините. Прозрачността е много

важна. Всеки може да даде своя
глас, за да оцени дали една работа
е добре свършена, или не. На базата на тази оценка можем да видим
дали дадената община се развива,
или не. Точно заради това конкурсът „Кмет на годината“ е много важен. Аз лично нямам наблюдения
за работата на общините в страната и изхождам от Столична, която е
много голяма и не може да се сравнява с по-малките, естествено, но
за мен най-добра работа се върши,
когато кметът е лично ангажиран,
независимо дали се касае за улица, която се нуждае от ремонт, или
прави метро. Изключително важно
е кметът да бъде „от мястото на събитието“, за да се реализират промени, и това ми е харесвало много.
Да, много е трудно, защото има

много фактори, а ние искаме всичко да се върши бързо, като даваме
примери за далечни места от нас
– „виж как е там“. Когато викаме
дори майстор за банята вкъщи,
след това в повечето случаи сменяш майстора три пъти, за да получиш добро качество. Изхождаме от
там, че имаме желание и възможност, но няма кой да свърши тази
работа. Това е в ущърб на кмета
и неговия екип. Отнема време да
направиш най-доброто изпълнение
с проекта, с който си се захванал.
Нека, когато някой си върши работата, търсим причините защо се
бави, а не изразяваме само критичност. Хубаво е и когато кметовете
се вслушват в идеите, които идват
от гражданите“, сподели Орлин
Павлов.
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Лицето на БНТ Илина Бисерова:

Колкото повече гледни точки предадем към
хората, толкова повече точни изводи ще направят
Тя е журналист с богат опит, а голяма част от кариерата й е в БНТ, като репортер и водещ. Нейни теми са
социалните, икономическите и финансовите.
Илина Бисерова има стаж във в. „Труд“ и в Дарик радио - Варна, където е родена. Първите си стъпки прави
в социална тематика, а малко по-късно започва да чете
и да отразява икономически и финансови теми. От година и половина тя е лице на „Бизнес.БГ“ - предаването,
което търси по-задълбочена и аналитична гледна точка
към случващото се в икономическия живот в България и
по света. Изключително сериозно е застъпен образователният елемент с разясняване на основни събития и
термини, така че да бъдат разбрани и от неспециалист.
Джейн ДИМИТРОВА
- Г-жо Бисерова, имате дългогодишен опит като журналист, репортер и водещ. Как избрахте журналистиката за своя професия? В
коя от тези роли се чувствате найдобре?
- Може да звучи тривиално, но избрах професията на журналист още
като дете, преди да натрупам какъвто и да е опит. Винаги съм вярвала,
че тази професия може да помага на
хората. Ние сме източник на информация и колкото повече гледни точки
предадем към хората, толкова повече
точни изводи ще направят и те. Поне
в това вярвам. Иначе най-хубавите
спомени, най-напрегнатите моменти,
най-големият адреналин не е бил в
студиото преди инфарктен ефир, а
когато съм била репортер. Според
мен трудно може да станеш истински добър водещ или редактор, ако
преди това дълго време не си врял и
кипял като репортер. Да трупаш, да
грешиш, да четеш. И това усещане
не изчезва, само ти помага.
- Кои са темите, които сте разработвали с най-голяма страст и е
било важно за вас да достигат до
хората?
- Социалните теми. В началото на
кариерата ми се занимавах основно
със социалния ресор и той все още
ми е слабост. Причината е, че, от една
страна, става въпрос за пари, за много пари, от друга обаче - на везната
са поставени човешки съдби. Сблъскваш се с най-болезнените теми – неравенство, бедност, мизерия, и това
няма как да не остави отпечатък върху
теб. Тук е и ресорът, в който най-често успяваш да помогнеш. Първата самостоятелна рубрика, която създадох
за БНТ, беше „Твоите права“. И тя се
опитваше да прави точно това – да
помага на хората да се борят за правата си, да притиска институциите да
си вършат работата и най-основното
– да работят за хората.
- Кое е най-ценното, на което ви
научи журналистиката?
- Първо, че ще сгрешиш, и то дори
не веднъж. Както казваше един от
първите ми главни редактори и със
сигурност човекът, от когото най-много съм се учила Тошо Тошев: „Добре,
че не сме хирурзи и грешките не са

фатални“. Затова, когато сгрешиш, утре задължително трябва да
опиташ да се справиш
по-добре от вчера.
- Водеща сте на
предаването
„Бизнес.БГ“ по БНТ. Трудно ли е да се разбере
икономическият живот?
- Като всяка човешка дейност и икономиката си има правила.
Понякога икономическите процеси изглеждат сложни, голямото
количество числа и данни обърква
хората, но това е привидно. Всяко
нещо има своите връзки, които могат да се проследят. Разбира се,
това изисква много знание, тъй като
икономическата теория се променя
всеки ден. Затова се старая да уча
постоянно, да трупам опит, който да
прилагам в разговорите си с бизнеса. За да говориш с бизнеса, трябва
да познаваш неговия език, неговия
начин на мислене. Старая се в моите
разговори да присъства както професионалната тематика, така и темите,
които засягат всеки човек. Мисля, че
рейтингът на предаването доказва
успеха на тази формула.
- Кои са най-важните теми в икономиката, които привличат вниманието ви?
- Няма един отговор. Всяка тема
е важна – от държавния бюджет през
доставките от Китай до нивото на заплатите в България или цената на
тока. Икономиката е плетеница. Икономиката е животът около нас – тя е
както в държавното управление, така
и в състоянието на фирмата, в която
работиш, в твоя работодател и заплатата ти. Целта на журналистиката е
да разплете тази мрежа, така че всеки да види повече от своето собствено място в нея.
- Трудно ли се печелят зрители
на икономическо предаване?
- Ще започна по-отдалеч. БНТ е
единствената национална телевизия,
която поддържа подобно предаване
в българския ефир. От моя страна
пък смело мога да кажа, че с нивото,
което поддържаме, и добрия екип зад
предаването доказваме всяка неделя

нуждата от такъв формат в национален ефир и нуждата на хората от
такъв тип информация. Доказват го
рейтингите, обратната връзка, коментарите в социалните мрежи. Обичайно бизнес предаването като формат
се приема за доста особено медийно
животно, то е по-особено, по-тежко, в
същото време преплита и много потребителски теми, блендата на темите е много, много широка. Истината
обаче е, че ако намериш правилната
формула на разнообразие, хората
гледат и се интересуват.
В същото време ние сме трибуна
на българския бизнес. Радвам се, че
говорим техния език и даваме платформа на всички компании, които
искат да покажат какво са направили или да се оплачат, ако нещо не
им харесва. И то – забележете – със
собствените си имена. Ние сме единствените в ефира, които дават публичност на конкретните компании с
техните марки, точно такова, каквото
трябва да бъде едно бизнес предаване.
- Кои са успешните бизнес примери, които са останали в съзнанието ви от практиката?
- България е пълна с успешни
примери, стига човек да има очи да
ги види. Наша компания например
произвежда дронове, които се използват дори в НАСА. Други създават огромни „резервоари“ за енергия
по целия свят. Трети, пак български
фирми, произвеждат софтуер, който
се използва от гигантски корпорации.
Има стотици положителни примери,
които могат да бъдат заразни за още
стотици компании. Но винаги съм харесвала и обратния случай – казуси

с компании, които имат затруднения
и им трябва едно рамо, за да тръгнат
напред. Интересен е моментът, в който превключват и в трудностите виждат възможност. Това също може да
служи за пример на други предприемачи.
- Какви са наблюденията ви за
медийната среда у нас през последните години и под натиска на
пандемията? В каква посока трябва да се развива?
- Пандемията промени цялото общество, а медиите са негово отражение. На първо място, отбелязва
се сериозен ръст на доверието към
медиите, особено към обществените,
като според последното изследване
на института „Ройтерс“, БНТ е телевизията с най-високо обществено доверие в България. Ключовият въпрос
е това доверие да се задържи и да
се запазят тези читатели и зрители,
които сега са пред екраните заради
хоумофиса или заради карантината.
Благодарение на пандемията хората научиха и друго – че медиите са
естественият филтър в борбата срещу фалшивите новини. Когато човек е
уплашен, търси истината. Не се рови
единствено в социалните медии. Тук
отново виждам предизвикателство –
за по-подготвени репортери и редактори, които да предават вярно, проверено и обективно истината на своите
зрители, читатели и слушатели.
- Ако не бяхте журналист и репортер, каква щяхте да бъдете?
- Не знам, сигурно щях да бъда
първата жена със свой автосервиз и
щях да поправям автомобили. Това
беше другата ми детска мечта като
малко момиче.
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Вдигнат бе флагът на най-новия 32 150-тонен
товарен кораб на Параходство БМФ АД

Първи капитан на „Богдан“ (ІМО: 9905710) е к.д.п. Мартин Илков Иванов, а първи главен механик – инж. Тодор Колев Иванов.

П

рез септември в китайската
корабостроителница Jiangsu New Yangzi
Shipbuilding Co. бе вдигнат
флагът на втория от поръчаната от
Параходство БМФ АД нова серия от
осем 32 150-тонни кораба за насипни товари, тип „лейкър“ (строителен
№ YZJ2019-1286). Кръстницата на
кораба г-жа Чен Тао – вицепрезидент
на Bank of China, WUXI Branch, му
даде името „Богдан“, с което той стана трети в историята на компанията с
това име. Строителството на кораба
е финансирано с помощта на Bank of
China.
Първи капитан на „Богдан“ (ІМО:
9905710) е к.д.п. Мартин Илков Иванов, а първи главен механик – инж.
Тодор Колев Иванов.
Първият кораб от новата серия
– „Ком“ (IMO: 9905708), е в експлоатация от 20 август и преди два дни
пристигна за приемане на товар в китайското пристанище Caofeidian.

Кръстницата на кораба г-жа Чен Тао –
вицепрезидент на Bank of China, WUXI
Branch, му даде името „Богдан“.
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Българите зад граница пращат
7 пъти по-малко пари на близките си
Сривът ще принуди част от домакинствата да преминат на социални помощи
Нина АЛЕКСАНДРОВА
Пандемията е стопила драматично парите, които българите в
чужбина изпращат на близките си в
България, сочат данните на БНБ. За
първите 7 месеца на годината те са
превели едва 98 млн. евро. За сравнение, през 2019 година българите
зад граница са изпратили вкъщи
рекордните 1.2 млрд. евро, което
означава, че тази година се очертава спад с 80-90% спрямо предепидемичната 2019 г. Почти във всяка
област у нас има цели села и кварКризата се задълбочава.
тали, чиито жители разчитат изцяло
на финансовата подкрепа на роднихода на кризата е не толкова удар в сисните си зад граница, за да оцелеят.
темата на икономиката, колкото върху
„Това, което е важно, е ролята, която
тези пари играят. Много често се правят домакинските бюджети. Този допълващ
погрешни сравнения и изводи, че пото- доход изчезва и това води след себе си
ците чуждестранни инвестиции най-чес- разширяване на разликата в доходите
то се инвестират в капитал – сгради, на бедни и богати“, коментира икономашини и т.н. Емигрантските пари оба- мистът Адриан Николов от Института
че играят една доста по-друга роля – на за пазарна икономика.
Според него тези пари трудно биха
допълващ доход за много домакинства,
особено по-бедните. Те най-често биват могли да бъдат компенсирани. „Това,
харчени за храна и гориво, за покупка което може да се случи, е семейства,
на дребна техника. Тяхното свиване в които преди са разчитали на такъв до-

ход, сега да се обърнат към
социалната система - например за помощи за отопление и
този тип схеми за по-популярна
защита. Това, което е по-интересно да се проследи, е колко
хора са се върнали от чужбина
в хода на самата криза. Те се
явяват и потенциална нова работна сила, ако останат в България“, коментира още тенденцията икономистът.
Най-много са постъпленията от емигранти от три държави - САЩ, Испания и Германия.
Сериозни суми идват и от Великобритания и Гърция, където
живеят и работят много българи. Освен
по банков път, сънародниците ни превеждат пари от чужбина и през фирми
за платежни услуги, а също и на ръка,
когато се приберат при близките си.
Това означава, че средствата, дошли
отвън, надвишават 980 милиона евро.
Колко са точно обаче - никой не знае.
Младите са пръснати из цяла Европа,
занимават се предимно със строителство. Но заради пандемията работата
им е намаляла.

обръща тенденциите
в много общини
Лятото традиционно е период
на намаляване на безработицата
у нас, основно заради сезонната заетост и по-специално тази в
селското стопанство и туризма.
Месечните данни на Агенцията по
заетостта показват колко са новопостъпилите на работа безработни за юни, юли и август 2021
година. Общият брой е близо 60
хиляди души. Най-много са в столицата (5688 души) и областите
Благоевград (4408 души), Пловдив
(3826 души), Бургас (3831 души) и
Варна (3362 души). Докато високият брой на новопостъпилите в
столицата и Пловдив е типичен
поради по принцип големия брой
на населението, а в Бургас и Варна
заради сезонната заетост в морските курорти, пазарът на труда в
област Благоевград беше един от
най-засегнатите от пандемията и
повишаването на постъпилите на
работа е изключително благоприятно за възстановяването на заетостта в района.
Най-малко са новопостъпилите
в областите Ямбол (880 души), Видин и Търговище (по 1031 души).
На общинско ниво като цяло
най-много са постъпилите на работа в областните центрове – общините Столична, Варна, Бургас,
Пловдив, Плевен, Добрич, Русе,
Стара Загора, Велико Търново,
Сливен. Най-малобройни пък са
те в малки общини.
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Сливница раздаде театрални награди
Фестивалът
бе посветен на
незабравимия
Филип Трифонов
Нина АЛЕКСАНДРОВА
За седми път град Сливница беше
домакин на уникалното театрално
събитие Европейски фестивал на
пътуващия театър, който се провежда всяка есен. Традиционно, както
всяка година, и тази бяха раздадени награди, отличили най-добрите
постановки, играни цяла седмица,
в различни категории. Този път със
звезда в Алеята на славата на Европейския фестивал на пътуващия театър се сдоби Георги Мамалев. Тази
година фестивалът, който се провежда под патронажа на кмета на Сливница – Васко Стоилков, беше посветен на авторския театър.
Наградата за най-добър спектакъл беше присъдена на „Професия
лъжец“ на Варненския куклен театър, с режисьор Теди Москов. Отличието за най-добра актриса отива
при Бойка Велкова за моноспектакъла „Пътят към Афродита“, а при
актьорите - при Стефан Милков за
„Чудомирщини“.
„Семейство под хипноза“, с безкрайно талантливия режисьор Нико-

Със звезда в Алеята на славата на Европейския фестивал на пътуващия театър тази година се сдоби Георги Мамалев.

лай Гундеров, заслужи наградите на
публиката и на община Сливница.
„Това е чиста форма на корупция,
защото съм в журито, но вече знам
– ще се заселя в Сливница“, коментира Гундеров с усмивка, която никога не слиза от лицето му. Поводът за

думите му е фактът, че той е и творчески директор на фестивала и като
такъв е отговорен за това в Сливница да гостуват уникални театрални
трупи от цялата страна, а преди ковид пандемията – и от чужбина.
Призът за впечатляващ спектакъл

спечели „Под игото 1894-та“, с режисьор Петринел Гочев и автор Гергана
Змийчарова – постановка на Габровския театър. Съвсем заслужено! Петринел Гочев се връща този месец и
с три награди от фестивал в Украйна.

Близките на Теди Москов
го изненадаха за ЧРД
Режисьорът Теди Москов отпразнува рождения си ден в Сливница
по време на тазгодишния Европейски фестивал на пътуващия театър,
като взе участие с Драматичен театър
„Стоян Бъчваров“ – Варна и комедийния спектакъл „Професия лъжец“.
Гост на фестивала и на рожденика бе
и цялото му семейство. След представлението Теди Москов отпразнува
своя рожден ден в обкръжението на
близки приятели, колеги и познати.
В постановката участваха Красимир Добрев, Боян Стоянов, Галин Гинев, Вера Стойкова, Диана Цолевска,
Стоян Стоянов, Евгения Василева и
Веселина Калчева. Спектакълът на
Теди Москов е отличен с ИКАР 2014

за най-добър спектакъл и АСКЕЕР
2014 за режисура.
Провокиран от „Хумористична история на българите“ от Райко Алексиев, Теди Москов създава комедийния
спектакъл „Професия лъжец“. Постановката е шеговит политико-исторически прочит на клиширани събития
от нашето минало. Действието се развива в Сърбългърмъния, което има
за цел да обобщи балканските държави и манталитета на жителите им.
Теди Москов споделя, че „Професия
лъжец“ е неговият опит да представи
на публиката забавната гледна точка
относно двояките събития и значими
промени от нашата история в най-подходящата им форма.

„Семейство под хипноза“, с безкрайно талантливия режисьор Николай Гундеров,
заслужи наградите на публиката и на община Сливница.

Призът за впечатляващ спектакъл спечели „Под игото 1894-та“ с режисьор
Петринел Гочев и автор Гергана Змийчарова – постановка на Габровския театър.

„Чудомирщини” - оживяха
8 разказа на великия творец
Гражданите и гостите на Сливница приветстваха Театрална
къща „Миларт“ – гр. София и постановката „Чудомирщини“ по разкази
на Чудомир. В нея са събрани 8
от най-известните произведения
на големия писател, художник и
краевед Димитър Христов Чорбаджийски, по-известен с псевдонима
Чудомир. Режисьор е Мирослав
Мирославов, а актьорският състав
се състои само от Стефан Милков.
„Чудомирщини“ е първото самостоятелно представление на

Театрална къща „Миларт“. Спектакъл за миналото, настоящето
и това, което предстои. Стефан
Милков в своя монолог представи
пъстрата и интригуваща палитра
от човешките взаимоотношения по
нашите земи, и то чрез образите
на внезапно появили се герои от
едно българско село. Много смях,
забавление и вулкан от емоции,
преплетени с неочакваното изумление, че след толкова много години носим същите нрави, като от
едно време.
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за седма поредна година
Имаме взаимното
удоволствие от
театралното изкуство

Николай ГУНДЕРОВ, творец и
творчески директор на фестивала

Фестивалът, който е под патронажа на кмета на Сливница - Васко Стоилков, беше посветен на Филип Трифонов и авторския
театър.

„Под игото – 1894-та“ ни връща
назад във времето на млада следосвобожденска България. Чрез постановката се разхождаме по прашните
софийски улици, които тепърва ще
преобразят облика на града като
нова европейска столица. Потапяме
се в бурни борби на буйни характери,
водени от амбиция, желания, неотстъпчивост, но достатъчно разумни,
за да завършат начинанието си, независимо от отчайващите обстоятелства. Спомняме си за времето, когато свободата е била непостижима
химера, цел и упование за същест-

вуване. Време, в което родовата памет е отгледала бъдещата идея за
национално самочувствие. За написването на пиесата авторката Гергана
Змийчарова е изследвала многобройни архивни документи, банкови
извлечения, преса от периода около 1894 г., кореспонденция между
исторически личности, свързани с
издаването на романа „Под игото“,
спомените на майката на писателя
Съба Вазова. По думите й „Под игото – 1894-та“ се базира много повече
на документални проучвания, отколкото на литературна фикция. Освен

чисто фактологичната част, Гергана
Змийчарова е проучила предишни
литературни изследвания и исторически документи, съхранени в Народната библиотека „Кирил и Методий“, Националния литературен
музей и къщата музей „Иван Вазов“
в София. Като структура в текста на
постановката се преплитат авторовата фикция, автентична документална част и преки кореспонденции
с романа „Под игото“.
С постановката Габровският драматичен театър отбелязва 75 години
от създаването си.

„Може да се каже, че първите
седем години вече не ни липсват.
И че имаме зрелостно свидетелство за взаимното удоволствие
от театралното изкуство. Веднъж
един таксиметров шофьор ме попита – на кой адрес да ви оставя
– и след като малко разсеяно му
казах – ами в театъра – той отговори – е, нищо, какво да се прави, човек все някъде трябва да
живее…
Голяма чест е да посветим
това издание на легендарния актьор Филип Трифонов. Той беше
човекът, с когото този фестивал
стартира, а когато получи първата почетна плоча на славата, се
усъмни дали лепилото щяло да
хване. Едно е сигурно днес – лепилото между него и стотиците
усмихнати зрители никога не е
изсъхвало“.

„Семейство под хипноза” на Николай Гундеров смаза от смях всички
Сливница посрещна актьорите от
столичния Квартален театър „МимАрт“, който развесели публиката със
своята хипнотизираща комедия „Семейство под хипноза“. Режисьор на
постановката е известният Николай
Гундеров, който е и сред участниците в
постановката заедно с Красимира Демирова и Христо Гърбов. Николай Гун-

деров и неговият талант са признати
през годините от наградите, които печели. Сред тях са стихосбирката му „Синтаксис на грижите“, наградена с „Южна
пролет“. Спектакълът му „Вернисаж“
от Вацлав Хавел получава наградата за режисура на чешката театрална академия DAMU, а през 2005 г. на
Международния студентски фестивал

във Варшава взима наградата за актьорско майсторство „Ян Кречмер“ на
Съюза на полските актьорски асоциации. През 2017 г. на Николай Гундеров
е присъден „Аскеер“ за драматургия за
пиесата „Пробен срок“. Хипнотизиращата комедия „Семейство под хипноза“ е спектакъл, посветен на актьора
Филип Трифонов, както и целият фес-

тивал през тази година. Той донесе на
публиката огромно количество смях и
може би част от публиката е открила
в героите хора от ежедневието си –
съседи, приятели и познати. Забавна,
динамична, преминаваща на един дъх
– това са само част от определенията,
които можем да дадем на „Семейство
под хипноза“.

И нещо малко
в заключение:
Както знаете, в страната ни се
проведоха две важни събития –
преброяването и нашият фестивал. Аз бих ги обединил. Например въпросът: „Женен ли сте?“
трябва да звучи така: „Женен
ли сте и ходите ли с жена си на
театър“? Колко деца имате и ходят ли те на театър? Собствено
жилище ли ползвате или спите
в театър? В спалнята ви има ли
завеса? Ако сте разведен, причината за това е, че съпругата ви
е изоставила, защото не ходите
на театър? Всеки, който докаже, че е посетил театър, трябва
да бъде преброен не като един
човек, а като двама. По този начин държавата ни ще излезе от
демографската криза, а пък и ще
се гордеем, че сме културен народ“.

„Под игото – 1894-та“ ни връща назад във времето на млада следосвобожденска България.
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Hyundai TUCSON бе коронясан за „Автомобил
на годината” на наградите Carbuyer
Отличията включват изцяло новия Hyundai TUCSON, обявен от
Carbuyer за „Автомобил на годината“. В допълнение към престижната титла, TUCSON е признат и за
„Най-добър семеен автомобил“ и
„Най-добър хибриден автомобил“.
Редица иновации
и акценти допринесоха за това Hyundai
TUCSON да спечели три титли.
Компактният SUV се предлага с
най-широката гама от електрифицирани двигатели в своя сегмент,
включително Hybrid, Plug-in Hybrid
и 48V Mild-Hybrid. TUCSON се отличава със своя параметричен и смел
дизайн и безпроблемно съчетава
динамика и ефективност. Освен
това най-добрите в класа си функции за безопасност на TUCSON,
като автономна аварийна спирачка
(FCA) и асистент за предотвратяване на сблъсък с обекти в сляпата
зона (BCA), поддържат увлекателното му шофиране.
„Многократен носител на награди, Hyundai TUCSON е както
най-добрият семеен автомобил на
Carbuyer, така и най-добрият ни
хибриден автомобил за 2022 г.“,
каза Ричард Инграм, редактор в
Carbuyer. „Прекрасен за шофиране, практичен и удобен, но и
изгоден за управление благодарение на хибридните си задвижвания.
Новият TUCSON е просто най-добрият нов автомобил, който сме
карали през цялата година - което
го прави естественият победител в
категорията „Автомобил на годината на Carbuyer.“
Наградите на Carbuyer за 2022 г.
също отличиха Hyundai i20 N като
„Най-добър хотхеч“, а изцяло елек-

Hyundai TUCSON бе коронясан за „Автомобил на годината“
на наградите Carbuyer за най-добър автомобил през 2022 г.

Екипът от експерти строго тества всеки
модел и оценява победителите спрямо
техните съперници на пазара

TUCSON също е обявен за „Най -добър
семеен автомобил“ и „Най-добър хибрид“.

трическият Hyundai IONIQ 5 като
„Най-добър служебен автомобил“

и „Най-добър семеен електрически
автомобил“.

„Видяхме, че играта с електрически автомобили напредна значително през последните 12 месеца, а IONIQ 5 е доказателство за
това докъде е стигнал пазарът“,
каза Ричард Инграм, редактор в
Carbuyer. „Футуристичният не само
по начина, по който изглежда, но и
големият пробег с едно зареждане
и свръхбързото зареждане също
го поставят в авангарда, докато
просторната му кабина и щедрият
списък с асистенти и системи за
удобство го правят блестяща кола
за живеене.“
Екипът от експерти на Carbuyer
строго тества всеки модел и оценява победителите спрямо техните
съперници на пазара по отношение
на цена, динамика, комфорт, безопасност и практичност.

Британските автомобилни журналисти гласуваха
На всичкото отгоре, на 2021 News
UK Motor Awards, IONIQ 5 спечели
и титлите „Най-добре проектиран
автомобил на годината“ - надминавайки Aston Martin V12 Speedster и

привлича вниманието ви веднага, но
иновацията вътре е това, което наистина впечатлява“, каза Уил Дрон,
редактор на Driving.co.uk. „Много автомобилни производители говорят
за създаване на
„интериори, предоставящи комфорта на хола у
дома“ в новите
си автомобили,
но Hyundai е
първият, който
наистина
изобрети тази концепция в сериен
автомобил, със
супер
удобни
седалки, които
позволяват отпускане от следващо ниво по
време на почивки от шофиране.
IONIQ 5 печели награди „НайА технологията
добър служебен автомобил“.
Vehicle-to-Load

Maserati MC20 - и „Автомобилни иновации на годината“ – благодарение
на Premium Relaxation Seats и технологията Vehicle-to-Load (V2L).
„Външният дизайн на IONIQ 5

превръща IONIQ 5 във външна батерия на колела, която отваря всякакви възможности за активност на
открито, от зареждане на електрически велосипеди до захранване на
светлини и уреди по време на къмпинг. И двете са иновации, които други производители на автомобили ще
последват в близко бъдеще.“
Тези награди бяха оценени от
експертна група от журналисти
от Driving.co.uk, The Sunday Times,
The Sun и списанието The Times
LUXX.
„Наградите потвърждават, че
най-новото поколение на нашите
модели са водещи на европейския
автомобилен пазар“, каза Майкъл
Коул, президент и главен изпълнителен директор на Hyundai Motor
Europe. „Особено нашите електрифицирани модели са най-напреднали и подкрепят нашия силен растеж. Също така нашата подмарка N
стана утвърден играч в своите сегменти. “
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Сбъдната мечта - от катерушката до Airbus A-380

Младата дама споделя опита
си и вдъхва позитивизъм и от
платформата TEDx Talks.

Сафие в пилотската кабина.

Наше момиче управлява
най-големия самолет

Сафие от шуменското село Менгишево лети в облаците
Мария ДИМИТРОВА
В самолета съм близо до звездите
и далеч от „земните“ проблеми, казва
Сафие Адемоглу – българката, която
управлява най-големия пътнически
двуетажен самолет Airbus A-380.
Родом Сафие е от малкото шуменско селце Менгишево. На 12 години
заедно със семейството си се изселва в Турция, учи в една от най-добрите гимназии в Истанбул, следва
в престижен университет в Анкара. И
през цялото това време не я напуска
една мисъл… една мечта – да лети в
небето и да стане пилот. Именно такава възможност ѝ се отваря, когато
открива, че Turkish Airlines Academy
набират кадри за тази позиция. „Това
беше най-щастливият ден в живота
ми“, разказа пред Kmeta.bg тя.
Бях в група с 40 кандидати, изпратени във Флорида за обучение по пилотиране, допълва Сафие.
„Израснах в малко село в България. Родителите ми отглеждаха крави
и зайци“, разказва Сафие. С умиление си спомня за катерушката на детската площадка, като ракета. „Често
си представях как я управлявам.
Просто исках да стана пилот“, казва
без колебание Сафие, цитирана от
travelnews.bg.
И така Сафие започва да лети.
„Много се радвам, че успях. Дано
да бъда пример за младите жени от
Турция, България и света. Искам да
им кажа, че когато има вяра, посвещение и много работа, няма невъзмож-

Лети за Turkish Airlines.

ни неща. Даже и да плачеш, нямаш
право да се отказваш“, е формулата
за успех на капитан Сафие Адемоглу.
Младата дама по нищо не отстъпва на над 3000 пилоти в престижната
авиокомпания.
По-късно тя стига до конфликт
с THY и преминава на работа в
Emirates. Там продължава образованието си и става първата турска жена
пилот, управлявала най-големия пътнически двуетажен самолет Airbus
A-380.
Сафие споделя опита си и вдъхва
позитивизъм и от платформата TEDx
Talks, канена е много пъти в телевизионни формати.
А какъв е бил първият ѝ полет…
„Имала съм толкова много първи
полети – с пътници, самостоятелно,
с A320 и т.н. Всички първи полети в
авиацията са в същото време и изпити. И в края на тях ти си зареден с
такава силна емоция на успех, която
не бих заменила за нищо друго“, споделя българката.

Все пак Сафие изтъква един от
всички – първото ѝ управление на самолета A320 с пътници, който е бил
от Истанбул до Бейрут. А полетът е
повече от предизвикателен – вечерен
и за нещастие с дъждовно и ветровито време. Успява да приземи успешно машината в Ливан, но когато се
връща в Турция, времето все още е
много лошо и дълго време кръжи над

Тя и най-големият
пътнически самолет.

пистата, без да може да кацне, изчислява горивото и т.н. Въпреки всичко
тя се справя отлично и безаварийно.
Сред най-трудните неща на професията пилот е лошото време, летища, обградени с големи планини,
повреди на двигателя, болни пътници, заплахи за бомби…, но и борбата
срещу хората, които смятат, че жените нямат място в пилотската кабина,
обяснява Сафие.
Въпреки това тя обожава работата си. За нея да приземиш самолета
е най-вълнуващото изживяване. „И
най-важното, най-много ми харесва
да съм във въздуха и да гледам залеза и изгрева, звездите и луната.
Да бъда далеч от всички лоши неща
и проблеми, които се случват на земята, и да остана на спокойствие в
небето“.
Българката обича да лети до Австралия, Нова Зеландия и Япония.
А любимите ѝ летища са „Ататюрк“ в
Истанбул и това в Сидни.
Дали обаче пази българския си корен и връзка с роднините у нас?
„Имам няколко роднини в родното
си село и да, виждаме се. За съжаление, когато се преместих в Дубай
през 2018 г., не съм се прибирала
в България. И сега COVID, който
ограничи пътуванията ни много. Аз
съм дълбоко свързана с България,
много обичам родината си и много
ми липсва. За щастие имах най-прекрасното детство сред зелената
природа на България“, категорична
е Сафие.
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Брезница продължава
да процъфтява.

Село Брезница
Меката на бизнеса в
Гордостта на брезничани е, че всички тези предприятия са собственост на техни съселяни
Владимир СИМЕОНОВ
Работен ден. Рано сутрин. Пътят
село Брезница - град Гоце Делчев.
Стръмно шосе. Много автомобили.
Дотук нищо изненадващо. Любопитното е това, че колите не се движат
към града. А в обратна посока. Към
селото. И така е от доста години. Защото в Брезница има десетки предприятия, които не само дават работа
на всеки местен човек, който иска да
работи, но и привличат работна ръка
от много други населени места в община Гоце Делчев. И са все повече
тези, за които това населено място е
като мегаполис на бизнеса в Неврокопския край.
Но защо точно тук? Да, хората са
трудолюбиви, това не подлежи на
никакво съмнение. Такива са обаче
и жителите на най-близките две населени места – Лъжница и Корница.
Същото важи и за населението в другите селища на Неврокопския край.
Но отликата между брезничани и
останалите е в инициативността. Ако
щете, в готовността да рискуваш, да
поемеш отговорност и да подхванеш
бизнес с банков кредит. Защото в селото, напук на приказките и писанията, няма милионери, пък и никой не
се е родил милионер. Всичко е плод
на работоспособността и инициативата на мислещи хора. И резултатът
е налице. Брезничани забравиха да
превиват гръб по тютюневите ниви,
защото имат друга работа и отдавна
не разчитат на доходи от тютюна.
Някои другоселци завиждат, но
трябва да знаят, че всичко тук е постигнато с много труд, пот и себераздаване. Затова предприятията тук
никнат като гъби след дъжд. Макар
в момента да е тежко и на местните
предприемачи и бизнесмени. Защото
инфлацията не подминава и Брезница. Разбира се, че най-тежко това се

Пенсионерите се
радват на спокойствие.

отразява на обикновените хора, на
тези, които разчитат само на пенсии
или заплати. Спестяванията им се изяждат с всеки изминал ден при този
драматичен скок на цените на почти
всички храни и услуги. На прага на
зимния сезон местните хора, които
са около 3500 души, се надяват да
не поскъпнат дървата за огрев, че цените на пелетите вече се увеличиха
с 20%.
Инициативата е в това да направиш нещо повече от това да ходиш
на работа. Това е ключът към успеха,
това е тайната на брезничани. Тази
инициатива се проявява още в началото на 90-те години на миналия век.
Тогава не са малко тези, които смело
залагат дори къщите си, за да получат заем от банката. За да подхванат
нещо свое, някакъв собствен бизнес,
с който да дадат по-високи хоризонти
и по-големи възможности за учене и
развитие на своите деца. Тукашните
жители са всеотдайни към това, което
работят, трудят се нонстоп.

Фирми
Десетки фирми отвориха врати
тук през годините. Селото си има и
Промишлена зона заради този бум

Трудолюбието е характерна
черта на местните.

на бизнеса. Нещо, което нямат даже
доста родни градове.
„Съвсем естествено броят на предприятията върви нагоре, не чак като
инфлацията в момента, но в село
Брезница сега функционират точно
20 шивашки цеха. Много от тях шият
дрехи и други артикули за износ, работи се качествено и на най-високо ниво. Имаме и 2-3 дърводобивни
фирми, няколко фирми за ремонт и
поддръжка на автомобили, бензиностанция. Няма нещо, което да липсва
в Брезница. Имаме си всичко, не се
налага да пътуваме до Гоце Делчев,
за да си купим нещо или да получим
някаква услуга, които тук ги няма“,
твърди кметът Иса Сакали.

Икономически бум
Гордостта на брезничани е, че
всички тези предприятия са собственост на техни съселяни. Няма външни инвеститори. Икономическият бум
осигурява около 1000 работни места
в Брезница. Местната работна ръка е
около 90%, не достига, за да захрани нуждите на икономиката. Поне
стотина са работниците от други населени места, които катерят деветте
километра от международния път за

Гърция до Брезница. А брезничани
си имат работа у дома, в своето село.
Е, не е като да няма и гурбетчии, но
са малко и ходят най-вече на сезонна
работа. Поработят в Западна Европа,
а припечеленото инвестират в Брезница – кой в ремонт на жилище, кой
в образование, кой в бизнес. Тук има
и много добри строители, бригади от
селото имат почти непрекъснати ангажименти по различни строежи.
Парите си местните хора инвестират преди всичко в ремонти на домовете си и в построяването на нови
къщи. Почти всички жилищни сгради
в селището са санирани, никой тук
не чака държавата да му направи къщата енергийно ефективна. Вилната
зона в местността Чарка хваща окото
на гостите на селото. Подредени са
красиви и раздвижени постройки, някои от тях са с басейни, все повече са
вилите, в които брезничани отдъхват
и релаксират, вперили погледи в красивата Пирин планина. Не подценяват местните жители и силата на
образованието, затова заделят доста
пари и за изучаването на децата и
внуците си в най-добрите университети. Някои купуват и нови автомобили. Но преди всичко са разходите за
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Музикалната фиеста се провеждаше в два дни, без да има конкурсен характер.

Неврокопския край
ремонт на къщи, построяване на нови
и за образование на учениците.
„Опитваме се да не изоставаме
по отношение на инфраструктурата,
имаме подкрепата на кметския екип
на община Гоце Делчев. Преди време ремонтирахме училището, там
учат над 400 ученици. Сега ремонтираме и разширяваме детската градина, защото има недостиг на места
за децата, които са към 200. Ремонтирахме църквата, както и джамията.
Поправихме и читалището. Две улици асфалтираме в момента, общата дължина е 600 метра. Големият
проблем са неасфалтираните улици
в селото. Подменихме тази година и
16 километра водопровод, остава да
положим още 1 километър тръби“,
разказва управникът на брезничани.

Що
брезничани?
Освен
Щ за хора са б
?О
че са с нюх към правенето на бизнес,
те са добри, гостоприемни, дружелюбни хора. Солидарни са един към
друг, помагат и на другоселци, ако се
наложи. Емпатията им е пословична.
Доказвали са го много пъти. Обединяват се около всяка една благородна
кауза. Тази година събраха необходимата сума пари, за да може техен
съселянин да си направи трансплантация на бъбрек.
„Единни сме, обединени сме, като
юмрук сме. Затова сме успешни, това
е смисълът и причината за успеха –
разбирането между нас, съчувствието към слабите и нуждаещите се. И
смелостта ни да рискуваме и да следваме мечтите си“, споделят в един
глас местните хора.

Новият площад в селото.

Прочу се и с международен музикален фестивал
Хубавата народна музика носи
винаги наслада на душата и сетивата. Независимо къде я слушаш. Истински фолклорен маратон огласи

за първи път през 2017 година село
Брезница. Последваха още две издания на мащабното музикално събитие.

Истински фолклорен маратон огласи за първи път през 2017 година село Брезница

Ковид обаче спря фестивала и
миналата година, и тази. Местните
жители и гостите не могат да видят
и да се насладят вече две години на

магията на фолклора в изпълнение
на български и северномакедонски
таланти. А тук се посрещаха близо
1000 самодейци от над 40 самодейни състава от цялата страна и от
западната ни съседка. Брезничани
отваряха домовете си за изпълнителите от Северна Македония,
които идваха за Международния
фолклорен фестивал „Фолклорни
пътеки“. Музикалната фиеста се
провеждаше в два дни, без да има
конкурсен характер. Най-важно за
участниците бе да покажат богатството на песни, танци, носии, обичаи в районите, в които живеят те.
А идеята на фестивала е да съхрани, утвърди и популяризира фолклорното наследство. Сцената е на
обновения площад в Брезница, където бяха направени още фонтан,
чешма, укрепващи стени, монтираха осветление с LED-лампи, озелениха района, поставиха нови пейки
и беседки.
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Детоксът – рестарт
Сайтът Още.bg е част
д Медия
от групата на Бранд
етен на
България. Той е посветен
ивот. В
модерния начин на живот.
те манего може да намерите
лични
териали на най-различни
дратеми, сред които здравословно хранене и наа,
чин на живот, красота,
нпоследни модни тенденции, лайфстайл,
култура, кулинарни
изкушения и още
много. Продължаваме с поредицата и
да ви представяме
любопитни и полезни материали на колегите, които биха
били от полза на всеки.
През последните години
П
ини
детоксикацията е популярен
ярен
термин, но всъщност за този
процес се говори още от 20-те години на миналия век. Най-просто
просто казано, детоксикацията представлява
едставлява
прочистването на тялото от токсините. Забързаното ежедневие,
евие, което
имаме, води до консумиране
некане на нека
чествена храна, липса на физическа
активност и прекалено високи нива
на стрес. За да поддържаме здравето си и да се чувстваме добре, трябва да освобождаваме организма си
от всички вредни вещества, които се
натрупват.
Начинът, по който се храним, може
да бъде пагубен за организма. Консумираме твърде много преработена
храна, зеленчуците и плодовете са
пълни с нитрати, а в месото се ин-

Да намал
намалим вредните ефекти
от храната,
хр
която ядем
блем. То
Токсините се
натрупват
натрупв в тялото
и от д
други източници - водата,
която
пием,
коя
замърсената
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системи, които ссе грижат за
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това. Човешкото тяло се детоксикира
щества, които са вредни за здравечрез лимфната система, кръвта, дрото ни. Освен това диетата ни не събовете, бъбреците, отделителната
държа достатъчно фибри, витамини
система и други. Тъй като нивата на
и минерали и често прибягваме към
токсините са твърде високи, трябва
т.нар. „бърза храна“. Дори ежедневипонякога да помагаме на тялото си в
ето ни да не позволява да променим
борбата с токсините.
значително хранителните си навици,
Защо детоксът е толкова важен?
има нещо, което можем да направим
– да детоксикираме тялото си редовПрочиства тялото
но, за да намалим вредните ефекти
от токсини
от храната, която ядем.
Храната не е единственият проКакто вече споменахме, има много
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фактори, които водят до натрупване
на токсини в тялото, а това от своя
страна води до нарушаване на работата на храносмилателната система.
При недобре работеща храносмилателна система цялото тяло страда.

Прави ни
по-енергични

Когато тялото е пълно с токсини,
ние се чувстваме изморени и нямаме
енергия. Детоксът „освежава“ органите, което води до цялостно освежаване на организма. Ще се чувствате по-енергични и ще имате повече
сила, ако детоксикирате тялото си
редовно.

Може да подобри
менталното здраве

Може да ви звучи странно, че
токсините в тялото се отразяват на
менталното здраве, но това е факт.
Детоксът ще освежи и ума ви, освен тялото, и ще се чувствате много
по-спокойни след това. При процеса
на детоксикация не се консумират
вредни храни, захари и т.н., което
води до намаляване на желанието за
консумиране на такава храна.

Помага за сваляне
на излишните
килограми
Затлъстяването е един от основните проблеми на XXI век. Причините за
затлъстяването са консумирането на
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на тялото и ума
Зеленчуците и плодовете ще
ни набавят нужните витамини.

нездравословна храна и липсата на
физическа активност. Когато се отървете от токсините в тялото си, ще се
отървете и от няколко излишни килограма.

Ще имате
по-красива и
чиста кожа
Кожата ни е много чувствителна, но често го забравяме. Това е
единственият орган, който непрестанно е изложен на замърсявания.
Поради тази причина в кожата ни се
натрупват много токсини и трябва да
я детоксикираме редовно. Ще се отървете от мазната кожа и различни
пробеми, като акне, а кожата ви ще
стане чиста и сияйна.
Всеки има нужда понякога да обръща внимание на себе си. Период
на качествена почивка, консумиране
на лека и свежа храна и спокойствие
ще се отрази много добре на цялото
ви тяло. Ще се чувствате по-добре
както физически, така и психически и
емоционално.
Както вече споменахме, тялото
има способността само да се детоксикира, но заради нездравословните
ни навици ние нарушаваме този процес. Изхвърлянето на натрупаните
токсини ще доведе до задвижване на
естествения процес на детоксикация
на тялото.

Как да направите
детокс на
тялото си?
Има няколко неща, които можете
да направите, за да отървете тялото
си от токсините. Най-добрият вариант е да комбинирате всички стъпки:

Ограничете
консумацията
на алкохол
Близо 90% от алкохола се метабо-
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лизира в черния дроб. Чернодробните ензими метаболизират алкохола
до ацеталдехид. Черният дроб възприема ацеталдехида като токсин и
го превръща в ацетат, който по-късно
се изхвърля от тялото. Малките количества алкохол може да бъдат дори
полезни, но редовната консумация на
големи количества алкохол вреди на
тялото ви. За да детоксикирате организма си, спрете консумацията на алкохол за известно време.

то. Диетата, богата на антиоксиданти,
помага на тялото ви да се бори с оксидативния стрес, причинен от излишните свободни радикали и други токсини. Консумирането на храни, богати
на антиоксиданти, ще подпомогне детоксикацията на тялото. Такива храни
са плодовете, зеленчуците, ядките,
кафето, зеленият чай и други.

Бъдете физически
активни
Физическата активност е едно от
най-важните неща за здраво тяло. Редовното спортуване ни предпазва от
различни заболявания и подпомага естествения процес на детоксикация на
тялото.

Фокусирайте
се върху
качествения сън
Качественият сън е от голямо
значение за цялостното здраве на
организма. Сънят осигурява възстановяване на организма и подпомага
нормалното протичане на всички процеси в тялото, включително и естествената детоксикация. Фокусирайте
се върху получаването на качествен
сън, за да подпомогнете естествената детоксикация на организма.

Пийте повече вода
Водата прави много повече от това
да утолява жаждата. Тя регулира телесната температура, смазва ставите, подпомага храносмилането и усвояването на хранителни вещества и
детоксикира организма, като премахва токсините. Водата изкарва вредните вещества от тялото чрез уринирането и изпотяването, така че добрата
хидратация е важна при детокс.

Намалете
консумацията
на преработени
храни
Консумирането на преработени
храни, газирани и подсладени напитки
и сладки храни води до заболявания
(като диабет, затлъстяване, мастен
черен дроб и други), които пречат на
естественото детоксикиране на тялоРедакционен екип: Мария ДИМИТРОВА, Джейн ДИМИТРОВА,
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Изложбата бе официално открита на 20 октомври в
административната сграда ЕСТЕ в София.
Кирил Домусчиев, Габриела фон Хабсбург, Андриа БрулетРодригез – заместник-посланик на САЩ в София, Стефан
Стоянов, Кремена Домусчиева и Раул Родригез.

За първи път у нас Габриела фон Хабсбург
показва поезия от стомана

Поетични композиции от стомана –
така може да се опише първата у нас
самостоятелна изложба на световноизвестната скулпторка Габриела фон
Хабсбург. Тя бе официално открита
на 20 октомври в административната
сграда ЕСТЕ в София. Изложбата е
организирана от Art Agency, куратор е
международният арт дилър Стефан
Стоянов и се осъществява с подкрепата на Кремена и Кирил Домусчиеви.
В изложбата са включени скулптури на художничката, които показват
отношението й към модерната форма,
характера и изразителността на материалите. Макар да работи със стомана, Габриела фон Хабсбург показва не
силата, а крехкостта на формите. Творбите й комуникират с пространството,
представлявайки геометрични композиции с отворена форма, така че мислено да могат да бъдат продължени.
„Точно както в музиката паузата засилва изражението, скулптурата също
оказва своето въздействие чрез умишлено създадени празни пространства
и празноти. Скулптурата е свързване
с Космоса“, казва Габриела фон Хабсбург.
Габриела фон Хабсбург е сред
съвременните представителки на модернизма. Дългогодишната й работа
в изучаване на формите и материала
е свързана с постигането на визуална
хармония, както и със стремеж към

Внучката на последния
австрийски император със
самостоятелна изложба

то смятам, че нейното творчество се
вписва изключително добре в корпоративна среда, която днес се явява съвременното градско арт пространство.
Освен това именно нейните творби,
подредени тук, могат да провокират
интереса на посетителите по един неочакван начин“, казва Стефан Стоянов.
Сред множеството гости на откриването на събитието бяха Симеон и Маргарита Сакскобургготски, Андриа Брулет-Родригез – заместник-посланик на
САЩ в София, и съпругът й Раул Родригез, Кирил и Кремена Домусчиеви, Стефан Стоянов, Николай и Румяна Вълканови, д-р Цветелина Спиридонова,

Зарина Генчева, Екатерина Тупарева,
Николай Неделчев, Боян Томов, д-р
инж. Боряна Манолова – главен изпълнителен директор на „SIEMENS“
България, Николай Андреев – главен
изпълнителен директор на „Нова Броудкастинг Груп“, и съпругата му Албена
Андреева.
Габриела фон Хабсбург е внучка на
Карл I Франц Йозеф – последния император на Австрия, и дъщеря на ерцхерцога на Австрия Ото фон Хабсбург. По
наследство тя носи титлата „ерцхерцогиня на Австрия“, но казва, че предпочита да бъде запомнена не като представител на династията, а със своето
изкуство.
Родена е в Люксембург, отраства в
Германия, където учи философия и изкуство в Мюнхен. Тя е скулптор и професор по изкуство. Работи като дипломат и посланик на Грузия в Германия
от 2010 до 2013 г.
Габриела фон Хабсбург създава
предимно нефигуративни скулптури от
неръждаема стомана. Също така композира литографии, използвайки оригинална занаятчийска техника. Всяка
година тя провежда няколко международни изложби. От 90-те години на
миналия век е активна в няколко източноевропейски страни, в допълнение
към работата в САЩ и други части на
Европа.

„Имаше много запомнящи се
Нова страница в историята на
моменти. Срещахме трудности,
космическите полети – първият
които преодоляхме заедно“, кокиноекип, който преди малко поментира Клим Шипенко.
вече от 10 дни се качи на МежСпоред експерти България
дународната космическа стандава тласък в кариерата на
ция, вече се прибра обратно на
Юлия Пересилд преди космиЗемята. Руската актриса Юлия
ческия полет. „Актрисата Юлия
Пересилд и режисьорът Клим
Пересилд през 2019 година е
Шипенко снимаха в орбита част
участвала и в бг лента – филот филма „Предизвикателство“.
ма „Похищение“, разказва АнОказа се, че в успешната мисия
гел Апостолов. Той добавя, че
има и българска следа. На 5 окполетът на снимачния екип е
томври Юлия Пересилд и режиВ надпреварата за първия филм в Космоса руският екип
плод и на физически усилия,
сьорът Клим Шипенко полетяха изпревари Том Круз, който наскоро обяви, че също ще
и на скрити заложби. „Трябва
към Международната космическа снима в орбита.
да имате изключително здрав
станция. В Космоса прекараха 12
си впечатления от космическия полет.
дни и вече успешно се спуснаха от ор„Приземихме се меко. Малко ми е вестибуларен апарат, защото това
по-трудно се тренира по принцип. Не
бита с апарат. Пересилд и Шипенко катъжно, защото ни се струваше, че 12
всеки може да бъде астронавт“, посочи
цнаха в Казахстан, а медици провериха
здравословното им състояние. Минути дни са много, но накрая не искахме Апостолов. От актьорската гилдия у нас
по-късно двамата споделиха първите да си тръгваме“, каза Юлия Пересилд. също оцениха постижението на руския

екип заради проявеното търпение. „Киното е едно голямо чакане. Въпросът е
в това голямо чакане как ти организираш себе си, как запазваш това, което
след малко трябва да стане“, каза Калин Сърменов пред Нова. Според него
друго от предизвикателствата пред Пересилд и Шипенко е била липсата на
връзка със семействата им. „Аз имах
една такава случка – снимах филм в
един много потискащ град и се обадих
после вкъщи и ги помолих да дойдат
да бъдат с мен една-две седмици“,
добави Сърменов. По отношение на
шансовете български актьор да полети
в Космоса, директорът на Сатиричния
театър беше лаконичен: „Ние, българите, отдавна сме марсианци. Мен няма
да ме вземат, защото съм много дълъг.
За там ще вземат по-малки хора, за да
могат да влязат в капсулите“.

Кирил и Кремена Домусчиеви, Симеон и Маргарита Сакскобургготски,Габриела фон
Хабсбург и Стефан Стоянов.

перфекционизъм и максимална естетическа опростеност и чистота.
„You Can Say that Again“ е първата
самостоятелна изложба на авторката
в страната ни. Тя променя съществуващите практики на показване на изкуство в корпоративна среда, където
най-често интересът се фокусира върху утвърдени български художници.
Изложбата допринася за космополитността и разнообразието в българския
културен пейзаж и насърчава колекционирането на съвременно изкуство
в международен мащаб.
„Избрах скулптурите на Габриела
фон Хабсбург за тази изложба, защо-

Каква е българската следа във филма, сниман в Космоса?

