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На юг от
София
Благоевград има
даденостите, с които
да привлече големия
бизнес, но потенциалът
му остава нереализиран
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Q Дипломатическата
мисия в Благоевград
- откриване на новия
център през 1987 г. | БТА

Изоставащият
бегач

Област Благоевград си има всичко стратегическо местоположение между София и Солун, строяща се важна
магистрала, прекрасен климат, природни и културни дадености, най-добрия университет в България и хиляди студенти, които
са източник на потребление и социален живот
за областния център.
Районът обаче не може да капитализира от
своите заложби. Причините за това се коренят
колкото в пасивността на местната власт, толкова и в близостта до София, която изсмуква
неговия потенциал. Столицата привлича като
магнит младите хора, квалифицираните кадри
и големите инвестиции.
Днес област Благоевград се нарежда сред
малкото в страната, в които големите работодатели, държавни предприятия и стратегически чужди инвеститори, отсъстват напълно. А
без тях е трудно и за хората да се задържат.
Икономиката в района е фокусирана върху
сектори с ниска добавена стойност като селското стопанство и туризма. Нивото на заетите
висшисти е доста под средното за България.
Фирмите в района са малки и разпръснати,
а най-голямото предприятие „Благоевград
БТ“ от холдинга „Булгартабак“ се изпари от
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икономическата карта на областта.
От друга страна обаче, Благоевград е благословена със своите природни ресурси и културно наследство. Областта има несравним в
национален план туристически потенциал. На
малка територия са разположени най-големите
ски курорти, процъфтяващи СПА дестинации
и културни забележителности. В последните
години изключително динамично се развива
и виненият туризъм. В тези сектори бумът
вече е налице, но без големи производства,
които да носят добавена стойност, бъдещето
не изглежда оптимистично.
Голямата надежда е, че такива ще се появят,
след като магистрала „Струма“ бъде завършена. Нейното строителство обаче е съпътствано
от куп проблеми и ценният път, пресичащ Благоевград, все още не е двигател на растеж, а
по-скоро ускорител на туристическия трафик.
Магистралата доведе повече туристи южно
от София, но не е първо по значение условие за
идването и на инвеститорите. Дали големият
бизнес ще се огледа за възможности в района
и колко от тях ще реализира зависи най-вече
от активността на новата местна власт и състоянието на пазара на труда.
Силвия Радославова
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Средата
Политика/Икономика/Общество

R

771

лв. средна
брутна месечна
заплата

R

4.8%

безработица
през 2018 г., 15-64 г.

S

305.1

хил. души
население през
2018 г.

71%

R коефициент

на заетост през
2018 г., 15-64 г.

16.7%

R от пътищата

са магистрали и
първокласни

1.1

максимален
екологичен
коефициент на
данъка за коли, 2019

63.3%
S
от
домакинствата
имат достъп
до интернет

R

1.97

данъчна
ставка върху
нежилищни
имоти, 2018 г.

R

487.1
млн. лв.
разходи за
дълготрайни
материални
активи

1 541

S€

чужди инвестиции
на човек
от населението

R

1.63

промила данъчна тежест за
имоти на фирми

Източник: НСИ, ИПИ
(Регионални профили)

Благоевградският
„Оксфорд“

Как градът се сдоби с водещ
университет и защо не успява
да капитализира достатъчно
от това
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >16

Ценният път на
Благоевград

Магистрала „Струма“ е
най-ключовият проект на
Югозапада, но завършването й
още е далеч
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .> 10

Одих малко надоле до
Петрич…

След 20 години на върха областта
губи славата си на основен
производител на канабис
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >14

Близостта до София
ни дава огромни
възможности за
развитие, но това
не се използва
от местните
структури.
Симеон Китанов, председател на
клона на БСК в Благоевград
.................................................................................>3

Данните са за 2017 г., освен ако
не е посочено друго.
на
годишна
К Градове
| декември
2019
| capital.bgбаза.
RИзменение
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QНегативните демографски
тенденции в Благоевград се
движат с по-бавен темп от
средното за страната.

Другият
Югозапад
Благоевград често
остава в сянката
на столицата в
статистически
най-богатия район Югозападния
автор
Лилия Игнатова

Като част от статистически най-богатия
регион в България
- Югозападния,
Благоевград често остава в
сянката на столицата. Макар
размерът на местната икономика очаквано да не може
да се мери със софийската,
областта има с какво да се
похвали. Заетостта е рекордно
висока, безработицата е ниска,
местните университети предлагат добро образование и
привличат амбициозни младежи, а местният туристически
сектор преминава през бум и
навлиза в нови територии.
Същевременно Благоевград има и друга слава - на
областта с най-ниска работна заплата в страната. И
подобно на други региони

К

темпът на растеж на местната икономика изостава от
националния през последното десетилетие. Това, което
различава Благоевград от
други области, е, че няма
големи работодатели, държавни предприятия, електроцентрали или военни
заводи, които да предлагат
високи възнаграждения на
персонала си. Специализацията е в сектори с ниска
добавена стойност като селското стопанство и леката
промишленост или такива,
които традиционно вървят
ръка за ръка със скромни
заплати и относително голям сив сектор като туризма.
А това също дърпа статистиката надолу.
Близостта със София може
да е голям плюс за региона,
ако някой ден бъде завършена
магистрала „Струма“, но към
момента столицата по-скоро
изсмуква потенциала на Благоевград, защото предлага повисоки заплати и стандарт на

живот на младите.

Икономика
на скромни обороти
Първото, което прави впечатление в икономическите
показатели на Благоевград,
е, че местната икономика се
движи с доста по-бавни темпове от националните. Брутният вътрешен продукт достига стойност от 2.7 млрд. лв.
през 2017 г. по данни на НСИ,
но това е с едва 43% над нивото от десетилетие по-рано,
докато средният темп в страната превишава 59% за същия
период. Подобно изоставане е
видимо и по отношение на добавената стойност. Наблюдава
се и преструктуриране от индустрията, която губи 11% от
дела си в икономиката през
последните десет години за
сметка на услугите.
Преориентирането вероятно отчасти е следствие на
залеза на един от браншовете с традиции в областта тютюнопроизводството. > 4
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QКато цяло
местните данъци
и такси в областта
са по-ниски от
средните за
страната
2017 г.) след транспортния
бранш (505 лв.).

Активни
благоевградчани

Още през 2017 г. производителят на цигари „Булгартабак
холдинг“ съкрати наполовина
персонала в благоевградската си фабрика, а в началото
на тази цигареният холдинг
официално затвори вратите,
като така остави без работа
последните останали 200 служители. Потенциалът в този
сектор обаче все още е в Благоевград. „Надявам се някой да
открие отново производство,
защото базата е изградена
и подготвените хора за тези
машини са тук“, казва Ромео
Шатев, председателят на местния клон на Българската търговско-промишлена палата.
В сектор услуги безспорен
лидер е бумтящият туризъм.
„Докато преди доминираха
зимният и планинският
туризъм, сега секторът се
разширява и към балнеотуризъм и СПА. Минералните
извори са природна даденост
в Пиринска Македония,
а ние все още използваме
малка част от тях. Тук има
голям потенциал за развитие в бъдеще“, коментира
Шатев. Услугите създават
61% от добавената стойност
в Благоевград, а селското
стопанство отговаря за още
10%. Аграрното стопанство

К Градове | декември 2019 | capital.bg

2.7

млрд. лв. е стойността
на брутния вътрешен
продукт в област Благоевград през 2017 г., което е с 43% по-високо от
нивото преди кризата.

Въпреки
университетите,
растящата
заетост, ниската
безработица
и плюсовете
от строежа
на „Струма“
близостта на
София играе лоша
шега на областта.

създава стойност за 238 млн.
лв., което е второто най-високо ниво в страната след
Пловдив. Областта е дом на
ранните производители на
зеленчуци и плодове в България, но винопроизводството също набира сила.
„Виждаме, че все повече
хора започват да откриват
малки изби и влагат парите си
в обучението на техните деца
в чужбина, където се учат от
практиките във винопроизводството в Австралия, Франция,
Чили. Това е добра перспектива за региона“, добавя Шатев.
Според него добри позиции
имат и сектори като дървообработване, мебелна промишленост, шивашките цехове,
макар че последните изпитват
трудности поради липсата на
работна ръка. Но именно специализацията в тези сектори
може да е причината, поради
която икономическите показатели на Благоевград изостават
- селското стопанство традиционно е най-нископроизводителният сектор в българската
икономика спрямо индустрията и услугите. Леката промишленост също не оперира
с големи маржове, а туризмът
предлага най-ниските заплати
в областта (средно 532 лв. през

Ако оставим настрана за момент ниските средни заплати в Благоевград (повече за
тях виж в карето), областта
има едни от най-добрите
регионални показатели по
отношение на пазара на
труда в страната. Близо три
четвърти от населението са
икономически активни, или
152 хил. души, а от тях 145
хил. работят, което вдига
заетостта до 71% през 2018
г. при средно 67.7% в страната. Безработицата също
намалява през годините до
4.8% миналата година, което
е под средното за страната,
макар и още да не е достигнала предкризисното си
дъно от 1.8%.
Преструктурирането на
местната икономика от индустрия към услуги е видимо
и в числата за наетите. Над
една трета от общо 89.7 хил.
души на трудов договор в
Благоевград все още работят
в преработващата промишленост, но това е спад спрямо
2007 г., когато представителите на сектора са били 41.1% от
всички наети. Подобни позиции губи и строителството,
където през 2017 г. работят
на договор 5 хил. души, или
повече от двойно по-малко.
От друга страна, местните
се преориентират към други сектори като транспорт и
логистика, туризъм, научни
дейности и здравеопазване.
Областта има скромен сектор
на информационни и комуникационни технологии - в него
на договор работят едва 700
души по данни от 2017 г., или
0.8% от всички наети. Вероятно фактор са възнагражденията - средната заплата в
сектора е едва 899 лв., което
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Митът за ниските
заплати в Благоевград
е в пъти по-ниско от нивото
в конкурентни области като
София и Пловдив.

Отливът на млади
хора

SЕдно
препятствие
пред
достигането
на пълния
потенциал на
областта е
недовършената
магистрала
„Струма“,
която според
местните
отдавна
трябваше да е
изградена

Подобно на много други региони извън столицата фирмите в Благоевград също са
изправени пред проблема как
да намерят персонал. В сравнение с други области населението намалява относително
бавно. Делът на възрастните
над 65 г. е третият най-нисък
в страната (19.3% през 2018
г.) след столицата (17.5%) и
Варна (18.9%). Тенденцията
надолу обаче е видима - през
последните десет години населението намалява със 7%,
а делът на младите хора под
24-годишна възраст пада от
32% през 2001 г. до 23% през
2018 г.
В плюс на Благоевград са
двата университета в града
- Югозападният и Американският, където учат общо над
12 хил. студенти. Въпреки
това изглежда, че по-голямата част от висшистите не остават в областта. Едва една пета
от местните имат диплома за
висше образование, което е
под националната средна

През последните
години местната
икономика се
преструктурира
от индустрия към
услуги.
стойност от 27.8% през 2017 г.
През 2018 г. областта са напуснали 4100 души, като от тях
42% са се заселили в чужбина,
а една трета са се насочили
към столицата.

В сянката на София
За над 15 години (от 2001 докъм края на 2017 г.) натрупаните чужди инвестиции в
Благоевград са 474 млн. евро,
което се равнява на 1541 евро
на човек от населението. Според анализа „Икономическите центрове в България“ на
Института за пазарна икономика над половината от
чуждите капитали се вливат
в търговията към 2015 г. в резултат на настъпването на
веригите за модерна търговия. Макар че тази разбивка
е относително стара, общият
обем на инвестициите в Благоевград не се е проме- > 6

Въпреки университетите, близостта до
столицата и добрите условия за бизнес
Благоевградска област е с вторите найниски средни възнаграждения в страната
след Видин по данни от края на 2018 г.
Средното брутно месечно възнаграждение за областта през последното тримесечие на миналата година е 771 лв., или
повече от 50% по-ниско от софийското.
Възнагражденията растат с темпове,
близки до националните, но ниската база
възпрепятства сближаването.
Областните данни за възнагражденията
обаче далеч не са ключов аргумент за
развитието на един регион. Благодарение
на общински данни, разпространени от
Института за пазарна икономика (ИПИ)
по-рано тази година, част от мистерията около област Благоевград е разбулена.
Докато средните възнаграждения през
2017 г. в областта са 691 лв., в самата
община Благоевград средната заплата е
809 лв., което я нарежда 15-о място сред
областните центрове в България (преди
общини като Габрово, Ямбол, Перник,
Хасково) и на 66-о място от всички 265
общини в страната. Околните по-малки
общини предлагат по-ниски възнаграждения, както е и в по-голямата част на
страната. Тогава защо областните данни
показват подобна разлика?
Отчасти отговорът се крие в разпределението на населението в региона.
Обикновено най-високите възнаграждения
в дадена област са в градския център. Там
са и голяма част от жителите, а колкото
повече хора са в центъра (и получават
по-високи заплати), толкова повече се
увеличава средното ниво на възнагражденията в областта. Община Благоевград не
е изключение от националната картина
по отношение на по-високите заплати,
които предлага спрямо други общини от
областта, но се отличава по разпределение на населението - едва една четвърт
от общо 305.1 хил. души в областта
живеят на територията на централната
община. Това е най-ниският дял сред всички области в страната, което означава,
че по-високите заплати в икономическия
център имат значително по-малък ефект
върху средното ниво в областта.
Друг фактор е и липсата на големи
компании, които обикновено предлагат
по-добро заплащане и предизвикват други
фирми да повишават заплатите, за да се
конкурират за наличните работници.
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Ромео Шатев,
председател на Търговско–
промишлена палата –
Благоевград
Тук е отчетена най-ниската
работна заплата на областно
ниво. Защо хората в Казанлък
имат по-висока заплата от
работещите в Сандански?
Защото в Казанлък има 5000
работници във военното производство, което е държавно
предприятие и ако тръгне
да фалира, ще бъде подпомогнато. Сандански няма военен
завод. Да сравняваме средната
заплата в атомна електроцентрала и в кокошарник е
ненужно изкривяване. На тази
база след това има призиви за
увеличение на минималната
заплата, което ще унищожи
местния бизнес. Тук няма машиностроителни или военни
заводи, няма големи електроцентрали от социалистическо
време. Чак след 1970 г. започнаха
леки процеси на индустриализация. Дори в Северозападна
България има повече капиталови остатъци от миналото,
отколкото при нас.
Решение на местните въпроси
не може да се търси само на
регионално ниво. Помощта на
общинските власти е недостатъчна, но е такава, защото
проблемите са на национално
ниво. Ние не сме изключение
от общата картина. Но тя е
много изкривена. Връщаме се
с голяма скорост назад и се
чудим защо бягат младите
хора. Ние ги гоним. Ако се решат националните проблеми,
ще се подобри и местната
ситуация. Нужни са промени
в образованието, трудовото
законодателство, здравеопазването и други области. Има
начин и това е през конкуренцията, свободния пазар и
личната отговорност. Според
мен трябва да се премахне
държавната намеса във всички
сектори на икономиката.
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нил съществено през следващите две години и може да се
каже, че структурата вероятно също не е преминала през
съществени изменения.
Благоевград обаче може да
се приеме за добра алтернатива на столицата за аутсорсинг
дейности предвид изобилието
от студенти на местно ниво и
краткото разстояние до летище
София и други големи инфраструктурни връзки. „Близостта до столицата дава огромни
възможности за развитие на
област Благоевград, но това не
се използва от местните структури. Според мен няма дългосрочно виждане за развитието
на областта, няма инициативност, няма желание“, казва Симеон Китанов, председател на
местния клон на Българската
стопанска камара.
Друго препятствие пред
достигането на пълния потенциал на областта идва от
централната власт - недовършената магистрала „Струма“,
която според местните отдавна трябваше да е изградена.

PШивашките цехове
изпитват трудности
заради липсата на
работна ръка

Един от големите
местни проблеми
е липсата на
работници, а
липсата на големи
компании и
специализацията
в сектори с
ниска добавена
стойност
задържат
доходите ниски.
„Магистрала „Струма“ ни
беше открадната от София“,
казва Ромео Шатев. „Първата магистрала, за която беше
осигурено 100% финансиране
с европейски средства още от
предприсъединителните фондове, беше „Струма“. А сега
може и до 2023 г. да не бъде
изградена. Метрото в София,
магистралите „Тракия“ и сега
„Хемус“ са за наша сметка.

Защо освен за строежа на метрото средствата да не бъдат
разпределени за магистралите и другите пътища?“
Самият факт, че Благоевград влиза в един регион със
София - Югозападният, играе
лоша шега на областта. „София увеличава средните макроикономически показатели,
в резултат на което достъпът
ни до европейските програми
е ограничен“, пояснява Шатев. Проблемът е, че по всяка
една статистика столицата е
много по-различна и по-напред от останалите региони.
А това изкривява числата
за целия Югозапад, както и
конкуренцията за достъпа до
кохезионните фондове, който
се определя на база средния
БВП на глава от населението.
София сама по себе си е над
средното ниво на ЕС, а сега,
когато е в един регион с други, по-слабо развити области,
продължава да получава лъвския пай от европейските
средства за големи проекти
като метрото.

МАКРОДАШБОРД

Икономиката
на Благоевград
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Дял на безработните от работната сила между 15-64 г.
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Дискретният
страж на
Благоевград
„Виваком“ покри
с интелигентно
видеонаблюдение
най-големия град на
Югозападна България

Ако ще пътувате в
Гърция през декември и минавате по
околовръстното на
Благоевград, помислете отново, преди рязко да натиснете
педала на газта, сякаш още
се намирате на магистрала
„Струма“. Защото тогава в
Благоевград ще функционира „умно“ видеонаблюдение
от най-ново поколение, което
позволява на правоохранителните органи да се борят много
по-ефикасно с всички закононарушители. От септември
системата работи с почти пълната си функционалност на
територията на града, а още
преди края на календарната
година и камерите на входноизходните точки ще бъдат в
експлоатация.
„През последните години
повечето общини поискаха
да имат видеонаблюдение. На
много места бяха направени
опити за това, които обаче

А

често се оказваха доста неуспешни – просто някой отива,
поставя камери, тръгва си и
след това не прави нищо по
въпроса“, разказва Христина
Трифонова, регионален мениджър „Бизнес продажби“
на телеком оператора „Виваком“. „Ако си спомняте, преди около 5-6 години ситуацията на повечето места беше
следната: има някакво видеонаблюдение, обаче кой го е
правил, някой следи ли го, камерите работят ли – никой не
знае. Някъде става инцидент,
тръгваш да търсиш записи и
да видиш какво е станало, уж
има камера, но тя не работи
от половин година“, добавя
Трифонова.

По-добрите камери
Подобна е ситуацията и в
Благоевград допреди няколко месеца – има камери, но те
са малко като количество и
с ограничени възможности.

„Затова решихме не просто да
направим някакво видеонаблюдение, а да осъществим
проект на основата на нашата платформа Vivacom Smart
City. Това е същата система,
която работи в градове като
Дъблин, Измир или пък Дубай“, споделя регионалният
мениджър на телекома.
След като печели поръчката през есента на миналата година, „Виваком“ инсталира
цели 179 камери на 68 възлови
локации. В обхвата им попадат и входно-изходните точки на града, които са част от
Националната пътна мрежа
и се планира в бъдеще да се
наблюдават от МВР и на централно ниво. По този начин
камерите ще бъдат свързвани със системата за контрол
на националната полиция.
Така, ако някой автомобил е
обявен за откраднат и се издирва, с преминаването му на
територията на Благоевград
софтуерът автоматично ще
го засече и ще извести правоохранителните органи. Точките в Благоевград, където има
камери, са избрани от общината и правоохранителните
органи след няколко месеца
съвместно проучване и огледи. Проектът се осъществява
от началото на 2019 г. до септември.
„Видеонаблюдението е
само един компонент от модула „Сигурност“ на Vivacom
Smart City. Тази система може
да се надгражда много“, разяснява Христина Трифонова.
Това, което я отличава от
предишната концепция за
„неинтилигентно“ видеонаблюдение, може да се обобщи
в няколко направления. На
първо място всички камери,
които се поставят, са защитени срещу вандалски прояви,
тъй като системата автоматично следи дали работят в
режим 24/7. Това е така нареченият проактивен мониторинг – ако нещо не функцио-

специален проект за
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Q Христина Трифонова, регионален
мениджър „Бизнес продажби“ на
телеком оператора „Виваком“
че това не е проблем“, споделя
Христина Трифонова.

Виж кой вандалства

Проектът е на
основата на Vivacom
Smart City. Това е
същата система,
която работи
в градове като
Дъблин, Измир или
пък Дубай.
нира, контролният център
веднага научава за това. „На
практика ние разбираме за
проблема преди общината и
полицията“, твърди регионалният мениджър на „Виваком“.
Другото предимство на тази
платформа е, че софтуерът
предлага много сериозни аналитични функции – някои от
камерите сканират регистрационните номера на автомобилите, регистрират изоставен
багаж, а също така имат възможност за разпознаване на
лица и т.н. Най-общо казано,

те могат да реагират, ако се
случи някакъв проблем, критично събитие и прочее, като
известят оператора. „Ние не
просто изградихме системата,
но с това поехме ангажимент
към поддръжката на нейната
работоспособност“, добавят от
телекома.
Видеонаблюдението постига в общи линии две неща:
превенция, т.е. чисто психологически ефект, тъй като хората знаят, че са наблюдавани, а
от друга страна – много бързо
може да се види какво е станало и да се залови извършителят, ако някой е направил
нещо нередно. „И даже когато
открихме видеонаблюдението
в началото на септември, от
полицията споделиха, че вече
има имат три случая на престъпления и вандалски прояви, които са били разрешени
благодарение на системата.
Камерите поддържат 60-дневен архив на записите, така

Новото видеонаблюдение на
Благоевград поддържа връзка с два мониторинг центъра
– единият е в полицията, а
другият - в общината. Центърът към кметството работи за
нуждите на общинската полиция, която следи за случки,
които особено много дразнят
гражданите, дори и да не са
престъпления: например разсипване на кофи за боклук,
бездомни кучета, агресивни
клошари, вандалски актове и
т.н. противообществени прояви, които са „на границата“.
Всички ключови точки в града
са визуализирани на четири
големи и два по-малки монитора. Наблюдението покрива
всички паркове, детски градини и училища на територията
на Благоевград. „В училищата често има повече от една
камера – вижда се кой влиза
и излиза, виждат се игрищата и всякакви неща, които са
важни“, разказва Христина
Трифонова.
Изграждането на видеонаблюдението в Благоевград не
минава и без предизвикателства. „Беше трудно, защото
проектът изискваше много голяма синергия между нас като
телеком, общинските власти
и ЧЕЗ. Защото, за да работи
нещо подобно, трябва да има
ток, трябва да има оптика, инфраструктурата трябва да е законна. На някои локации сме
се съобразявали с много трудности и буквално трябваше да
местим камерите с по няколко
метра, за да може например
картината да не се закрива
от някое дърво“, споделят от
„Виваком“. От телекома допълват, че най-важният плюс
на системата е, че се базира на
оптична свързаност с доста
сериозни капацитети, предава
данните в реално време и изображението е с много висока

разделителна способност.
„Видеонаблюдението ни
има изключително добри способности за приближаване на
картината – на откриването
демонстрирахме как една от
камерите на площада пред
общината можеше да разчете
текста на афишите пред градския театър, който е на повече от 200 метра разстояние.
Инсталирахме камери даже
в парка „Бачиново“, където
беше много трудно изобщо да
прекараме оптика“, споделя
регионалният мениджър на
телекома. И добавя: „Проектите, които правим тук през последните години, са важни за
самото населено място. Това
е един от най-иновативните
ни проекти на територията на
страната на базата на концепцията за „умен град“.“
Христина Трифонова също
така е оптимистично настроена за бъдещото надграждане на видеонаблюдението с
допълнителни smart услуги.
След време камерите могат
да послужат например за изграждането на интелигентна
„синя зона“ и умно паркиране.
„Тези неща се развиват постоянно, скоро хората ще започнат да плащат паркирането
си през мобилно приложение,
с Bluetooth или NFC чип, без
да пращат есемеси или пък
да купуват хартиени билети“, обобщава тя. Кметството от своя страна пък може
да реши да излъчва картина
от видеонаблюдението по
подобие на популярните уеб
камери. „Например би могло
да излъчва красиви гледки от
парка „Бачиново“ към езерото
и така да ползва системата и
с туристическо-развлекателна
цел“, допълва мениджърът на
„Виваком“.
Телеком операторът използва също така изградената
оптична инфраструктура, за
да покрие Благоевград с безплатен безжичен интернет по
европроекта WiFi4EU.
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ПРЕЗ КРЕСНЕНСКОТО ДЕФИЛЕ
Магистрала „Струма“ е пътното
сърце на област
Благоевград, но
е и връзката на бизнеси и
туристи с Гърция. Пътният
проект издигна региона до топ
получател на еврофондове в
периода 2014 - 2020. Но не е готов, а и в една къса част няма
да е магистрала. Най-новата
прогноза е, че последните найтрудни и скъпи отсечки ще са
завършени до 2027 г. Но и този
срок може да бъде надскочен,
ако се съди от строителството
дотук.
До момента от общо около
120 км на „Струма“ остават
почти 30 км за прокарване.
Голямата „дупка“, която трябва да бъде запълнена, е след
Благоевград и най-вече зоната
около Кресна. Предпоследната отсечка от магистралата се
изгражда сега, но незапочнат
е участъкът през Кресненското дефиле (виж хронологията).
Там проблемите са и финансови, и екологични. Засега
нужните над 1 млрд. лв. не са
осигурени и е почти сигурно,
че малка част ще дойдат по
европрограмата „Транспорт“.
Остатъкът ще трябва да бъде
доплатен или от бюджета, или
смесено с еврофондове за следващия период до 2027 г.

М

Асфалтът около
„Железница“
В момента „Грома холд“
(която доскоро се казваше
„Агромах“) достроява 13-километровата отсечка Благоевград - Крупник, като първите
километри вече се ползват.
Компанията има договор от
декември 2015 г., но започна
строителството чак през август 2017 г., а изненадващите археологически разкопки
край Благоевград ги блокираха почти напълно. Сега
строителството активно продължава.
Но на средата на участъка
се намира тунел „Железница“,
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£ 2007 г. – открита е първата
отсечка на „Струма“. Тя е между
ПВ Даскалово и
Долна Диканя. През
същата година
за първи път се
огласява идеята за
дълъг тунел, чрез
който магистралата да мине през
дефилето

£ Август 2019 г. - АПИ
подава апликационна
форма за европейско финансиране на отсечката

£ Февруари
2019 г. - АПИ отваря получените
оферти

£ Август 2018 г. - обявени
са две поръчки за лота
през Кресненското дефиле
£ Ноември 2016 г. - АПИ
обявява поръчка за разширен
идеен проект по вариант за
преминаване през дефилето с
използване на Е79 и ново трасе,
източно от дефилето

£ Август 2017 г. изготвен е доклад с
оценка за въздействието върху околната среда, който
подкрепя варианта
на АПИ
£ 2014 г. - Камарата на строителите в България (КСБ),
браншова камара „Пътища“ и университетски преподаватели се противопоставят на идеята за 15 км тунел през
дефилето, макар че тя е одобрена от ЕК

Ценният
път на
Благоевград
Магистрала
„Струма“ е найключова за региона,
но хоризонтът
за завършването
на последните 30
километра е далеч
автор
Мила Чернева

£ Ноември 2019
г. - отворени са
ценовите оферти
в единия търг

който тепърва ще се строи от
друга компания - „Джи Пи
груп“. Сега „Грома холд“ работят активно след тунела, като
междувременно им се наложи
да препроектират последните
три километра преди дефилето. „Очакваме да подпишем
анекс за удължаване срока на
строителството, като прогнозите са ни до края на 2021 г.
участъкът да бъде пуснат в
експлоатация“, коментира
пред „Капитал“ Виктор Велев, изпълнителен директор
на компанията.
„Няма забавяне спрямо заложените срокове на обектите“, казват от Агенция „Пътна
инфраструктура“ (АПИ) в свой
отговор до „Капитал“.

По-бавен и труден е споменатият тунел „Железница“, който ще е най-дългият,
строен досега в България.
След продължил над 2 години търг „Джи Пи груп“
взе договора при цена от 222
млн. лв. с ДДС. Обществената поръчка влезе в историята със скандал - с изчезнали
части от вече подадени оферти. После пък победителят
се разколеба след думи на
премиера АПИ да не дава
повече поръчки на Джи Пи
заради ремонта на столичната ул. „Граф Игнатиев“. Все
пак през февруари договорът
стана факт, като срокът на
изпълнение беше 35 месеца,
т.е. тунелът трябваше да е
готов през януари 2022 г.
Точно преди и след тунела
пътните връзки бяха дадени
на две други фирми - ГБС и
„ПСТ груп“. И по трите договора бяха подписани анекси
за удължаване на сроковете,
тъй като възлагането на поръчките за строителен надзор се забавило. При Джи Пи
става дума за незначителни-
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Другите поголеми ремонти
в областта

„Струма“ ще бъде
завършена най-рано през
2025-2027 г.
те две седмици, а при ГБС и
ПСТ - няколко месеца.
Пътната агенция обяви, че
строителните компании са започнали да изграждат двете
миниотсечки и самия тунел
през октомври непосредствено
преди местните избори. Така
до 2022 г. поне по договор магистралата трябва да е стигнала до Кресненското дефиле.

Трудният край
И стигаме до най-тежката и
проблемна част от „Струма“
- планинската отсечка между Крупник и Кресна. Дълго
време се дискутираше как да
преминава магистралата през
Кресненското дефиле, като
държавата си имаше фаворит
за вариант още от началото използване на съществуващия
път Е-79 в посока София, а към
Гърция строителство на магистрално трасе горе в планината, източно от дефилето. Тази
нова част беше разделена в две
обществени поръчки за общо
над 1 млрд. лв. с ДДС. Офертите от почти всички големи
строителни компании бяха
събрани през февруари 2019 г.
В единия търг пътната агенция все още не е отворила цените, но в другия през ноември
беше избран строител. Това са
„Грома холд“ и две фирми от
групата й в партньорство със
словашката „Вахостав-СК“, а
цената е 599 млн. лв. Ще бъдат
построени 13 км, 3 тунела и 10
виадукта.

Проблемът с Кресна
Темата за парите за отсечката
през Кресненското дефиле съчетава в себе си и финансов,
и екологичен аспект, които
са взаимно свързани. Първо, пътната агенция подаде
апликационна форма за европейско финансиране чак
в началото на август 2019 г.
От отговор на Европейската
комисия (ЕК) до България
става ясно, че в Брюксел
имат притеснения как АПИ

ще подсигури опазване на
околната среда в региона.
Дефилето е природен феномен, тъй като там се срещат
две климатични области - средиземноморската и умерено
континенталната, има растения и животни, характерни и
за двете. От двете страни на
река Струма пък е разположен и най-старият природен
резерват в България - „Тисата“, а цялата територия (която е и сеизмична) е защитена
зона по „Натура 2000“. Друг
основателен въпрос на ЕК
беше защо трасето, одобрено
с оценка за въздействие на
околната среда (ОВОС) преди
две години, не е същото като
това, за което България иска
да получи пари.
България има срок до края
на годината да отговори на
ЕК и да даде допълнителни

разяснения на поставените
въпроси. Но по-важното е, че
Брюксел не приема като цяло
заявлението, което българските власти са изпратили - „въз
основа на предоставената информация исканият финансов
принос за предложения голям
проект не е оправдан“, пише
в писмото. Това означава, че
става все по-възможно България да не получи пари за
изграждането на „Струма“
между Крупник и Кресна в
настоящия програмен период.
Вариантът остава да има еврофинансиране през периода
2021 - 2027 г.
Накратко: „Струма“ ще
мине през дефилето и ще е
завършена оптимистично в
интервала 2025-2027 г. и от последния нужен милиард поне
половината ще са от българските данъкоплатци.

K | „СТРУМА“ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ
1

Лот 1 Долна Диканя - Дупница
Дължина: 17 км
Цена: 70.2 млн. лв.
Готов

2 Лот 2 Дупница - Благоевград

София

Дължина: 37.5 км
Цена: 358 млн. лв.
Готов

3

Лот 3.1 Благоевград - Крупник,
Дължина: 13 км
Цена: 223.2 млн. лв.
Откриване: планирано
за края на 2021 г.

1

р. Струма

Дупница
4 Лот 3.1 Тунел „Железница“

Дължина: 2 км + 2.46 км път
Цена: 233 млн. лв.
Откриване: планирано
за пролетта на 2022 г.

5 Лот 3.2 Крупник - Кресна

Дължина: около 20 км
Откриване: най-рано 2027 г.

6 Кресна - Крупник

Дължина: 24 км
Откриване: най-рано 2025 г.

7 Лот 3.3 Кресна - Сандански,

Дължина: 23.6 км
Прогнозна цена: 274.2 млн. лв.
Готов

8 Лот 4 Сандански-Кулата

Дължина: 14.7 км
Цена: 67.1 млн. лв.
Готов

2

Благоевград
3
Кресненско
дефиле

Прогнозна
цена:
1.14 млрд. лв.

4

Крупник
5

6

Кресна
7

Сандански
8

Кулата
Източник: АПИ

В област Благоевград попада
само 4.6% от пътната мрежа
на България. Същевременно
територията на областта
е 17.2% от територията на
страната. Основаната причина
за това районът да е беден на
пътища е планинският му релеф. Според справка, предоставена от АПИ, извършените или
започналите наскоро в региона
пътни ремонти се броят на
пръстите на едната ръка. През
2018г. са ремонтирани 30 км от
път ІІІ-1008 (Микрево - Раздол
- Клепало - граница Република
Северна Македония) за 14.46 млн.
лв. с ДДС
Част от средствата за тези
ремонти идват по оперативна
програма „Региони в растеж“ например за рехабилитацията
на пътя при град Мелник, която
се извършва от „Грома холд“ и
„Европейски пътища“. По план
тя трябва да приключи през
октомври 2020 г. и струва 8.58
млн. лв. с ДДС за 12.2 км.
Другата по-голяма рехабилитирана отсечка е около 20 км от
път III-107 (Дупница – Благоевград) – Кочериново – Рила – Рилски манастир. От АПИ обясниха,
че проектът е бил 24-ти в списъка с пътни участъци по ОПРР
и „осигуреният общ финансов
ресурс е изчерпан с проектите,
които са на по-предно място“.
От агенцията уточняват, че
„поради това извършените
строително-монтажни работи
на пътя за Рилския манастир са
финансирани от бюджета на
АПИ. Стойността на ремонта
е 14.1 млн. лв. с ДДС. Според справка в регистъра на Агенцията за
обществени поръчки той отново е изпълнен от „Грома холд“,
когато компанията още се е
казвала „Аргомах“. Ремонтът е
приключил през юни 2019 г.
Последният проект е ремонта
на тунел „Кривия“ за 3.2 млн. лв. с
ДДС, но, справка в регистъра на
регионалното министерство
сочи, че още няма разрешително за строеж на този обект,
a срокът за изпълнение е 420
дни. За него е предвидена
нова отводнителна система,
хидроизолация, нови светофар и
осветление.
capital.bg | декември 2019 | К Градове
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QОбщина Благоевград
е изпълнила проекти
за ремонти на улици,
площади и изграждане на
велоалеи за 19 млн. лв.

Евросредства:
В сянката на
„Струма“
Държавата насочва
пари в магистралата,
общините адресират
проблема с боклука,
а фирмите купуват
машини
автор
Лилия Игнатова

Благоевград е областта - лидер по
изплатени средства по оперативни
програми през програмния
период 2014-2020. Регионът не
просто оставя околни области
като Кюстендил и Пазарджик
много назад, но и средното за
България ниво от 679 лв. на
човек бледнее пред местните
1335 лв.
Причината - югозападната магистрала „Струма“.
Капиталите за строителство-

Б

то на пътя са огромни - към
края на април тази година
са изплатени 302 млн. лв. от
европейските структурни
фондове, което е едва 40%
от обещаното за инфраструктурния мегапроект. Общата
сума за „Струма“ отговаря
за над 70% от всички сключени договори по европейски
програми в Благоевград от
текущия програмен период и
до голяма степен засенчва останалите проекти в областта.

Мерки за боклука
К | ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ
Благоевград и околни области
Период 2014-2020 г., в лв./човек, към 30 април 2019 г.

Средно за страната

679

Благоевград

1335

Кюстендил
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Пазарджик
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Източник: ИСУН, НСИ
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Ако изключим магистрала
„Струма“ от топа на обществени проекти в изпълнение,
община Благоевград поема
лидерските позиции с инсталация за разделно събиране
на отпадъци за близо 37 млн.
лв., ремонт на улици, площади и изграждане на велоалеи
за 19 млн. лв. и компостираща
инсталация за 14 млн. лв.
Третирането на битови
отпадъци, изглежда, е сред
приоритетите и на други

общини в региона, като с
големи проекти за компостиращи инсталации по ОП
„Околна среда“ се включват
и Петрич, Доспат, Сандански, Гоце Делчев. Това е и
причината общата стойност
на проектите по оперативната програма да е на второ
място след ОП „Транспорт“
със „Струма“. Безвъзмездната помощ по екопрограмата
достига 93.5 млн. лв. към
края на април и е 12% от общата сума на договорените
проекти в областта.
Сред завършените проекти пък се откроява община
Банско с втората фаза на
водния цикъл - приключване на ремонтните дейности
по водопроводната мрежа
в град Банско и изграждане на нова пречиствателна
станция за отпадъчни води
(ПСОВ). Общата сума на проекта приближава 33.2 млн.
лв., от които 26 млн. са безвъзмездна помощ. Водният
цикъл на Банско беше един
от критично забавените
проекти, които не успяха да
приключат през предходния
програмен период. Министерството на околната среда
и водите успя да договори с
ЕК изключение за тях и те
бяха прехвърлени към новия
период до 2020 г.
Далеч на второ място
с проект за над 4 млн. лв.
е компанията за добив на
трошен камък, чакъл и пясък „Бистрица 2002“, която
влага 1.5 млн. лв. от европейските фондове в база за
производство на асфалтови
смеси. Община Благоевград
пък е получила 1.5 млн. лв.
за обновяване и саниране
на сградата на полицията и
местната дирекция на МВР
и осигуряване на достъп на
хора с увреждания.
Сред завършените проекти
влизат и други представите-
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Бенефициент (проект), в хил. лв., към 30 април 2019 г.
Собствени средства

Безвъзмездна помощ

Проект (общини бенефициент), в млн. лв., към 30 април 2019 г.
Реално изплатени

Безвъзмездна помощ

Собствени средства

Община Банско
(пречиствателна станция)

АМ „Струма“
(АПИ)

Бистрица 2002
(асфалтова база)

Разделно събиране на отпадъци
(Благоевград)

Общ. Благоевград
(ремонт ОД МВР и I РПУ)

Градска среда
(Благоевград)

Смилков
(офсетна печатна машина)
Фешън Съплай
(машини за дигитален
печат на платове)
Нитекс
(тъкачни машини)
Пирин Спринг
(система за раздуване
на PET бутилки)
Илинденски Мрамор
(машина за смилане на минерал)

Изграждане на социални жилища
(Благоевград)

Бумар
(машини и оборудване)

Компостираща инсталация
(Сандански)

Общ. Благоевград
(ремонт РСПБЗН)

Компостираща инсталация
(Гоце Делчев)

Реално изплатени

Път ІІІ-109
(АПИ)
Компостираща инсталация
(Благоевград)
Компостираща инсталация
(Доспат)
Компостираща инсталация
(Петрич)
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ли на частния сектор като
благоевградската печатница „Смилков“ с покупка на
специализирана цветна офсетна печатна машина, производителят на облекла „Фешън Съплай“ с внедряване на
оборудване за директен дигитален печат върху текстил и
производителят на ластици
„Нитекс“ с покупка на 12 тъкачни машини.

Частният
сектор в региона
Характерно за област Благоевград е, че фирмите са относително малки и разпокъсани. За разлика от другите

области в България тук населението не е силно концентрирано в областния център
и това е видимо в списъка с
най-големи частни бенефициенти. В него фигурират фирми от цялата област.
Лидер е базираният в Гоце
Делчев производител на хартиени стоки за домакинството „Интерпред Партнер“,
известен с марката Zebra.
Компанията е сключила проекти на обща стойност над
4.1 млн. лв., от които 1.6 млн.
са безвъзмездна финансова
помощ, основно за придобиването на нова линия за разролване на тоалетна хартия и

Източник: ИСУН

кухненско руло. Целта е фирмата да намали използваните в производството суровини
и образуваните отпадъци.
Най-големият бенефициент от Благоевград е производителят на изделия от метал
и полиуретан „Блик-99“, който стартира проект с 1 млн.
лв. безвъзмездна финансова
помощ през ноември миналата година. Средствата са
предвидени за закупуването
на специфични за дейността
машини. Сред големите бенефициенти са и строителни
фирми, производител на напитки, на офис обзавеждане,
на дограма.

К | ОБЩА СТОЙНОСТ
НА ЕВРОПРОЕКТИТЕ
в млн. лв., към 30 април 2019 г.
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К | НАЙ-ГОЛЕМИ ЧАСТНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ (2014-2020 Г.)
По безвъзмездна финансова помощ (БФП), към 30 април 2019 г., в хил. лв.

Бенефициент

Дейност

Седалище

Обща стойност Безвъзмездна фиСобствено
Изплатени към
на проектите
нансова помощ съфинансиране 30 април 2019
4,147
1,646
2,502
112

ИНТЕРПРЕД ПАРТНЕР

Гоце Делчев

Производство на домакински стоки

БИСТРИЦА 2002

Гоце Делчев

Добив на трошен камък, чакъл и пясък

4,210

1,497

2,713

1,496

ПИРИН СПРИНГ

с. Баничан

Производство на безалкохолни напитки

2,185

1,287

898

480

ФАРМВИЛ

София

2,873

1,000

1,873

0

БЛИК-99

Благоевград

2,234

1,000

1,235

0

ПЪРВОСТРОЙ-Г

с. Първомай

СМИЛКОВ

Благоевград

Строителство на пътища
Производство на стоки от метал,
полиуретан
Строителство на жилищни и нежилищни сгради
Печатане на книги

АНДИ ТЕХ

Петрич

Производство на мебели за офиси

Симитли

Търговия с храни

София

Производство на тъкани и ластици

СТОМИ – 99
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Одих малко
надоле
до Петрич...
След 20 години на
върха Благоевградско
губи славата
си на основен
производител на
канабис

лор от поне 20 години. Историите присъстват трайно в
песните на „Ъпсурт“, а през
2004 г. стават и сюжет за филма
- дипломна работа на журналиста Зорница София „Мила
от Марс“.
За пръв път МВР се сблъсква с отглеждането на канабис в
България през септември 1994,
когато полицията и съществуващата тогава Национална
служба за наркотици (НСН)
опожаряват ниви в Ямболско,
Шуменско и Пловдивско.
„Досега се случвало чужденци да отглеждат растения
в саксии, но ниви не е имало“
разказва Росица Иванова, ръководител на НСН, в интервю
за „Демокрация“ през 1994 г.
Първите насаждения с канабис може и да не са открити в
Югозападна България, но това
не означава, че регионът е бил
назад. През пролетта на същата година МВР прави акция в
Сандански, Петрич и Мелник,
при която са открити 400 декара с опиев мак. След този удар
регионът се трансформира в

автор
Димитър Пеев

“Две години не
може, после пак
може.“
Така над 70-годишна баба отговаря на адвоката си в съдебната зала на
въпрос дали е разбрала присъдата, която току-що й е прочел
съдът - условна с двегодишен
изпитателен срок. Деянието отглеждане на канабис.
Отглеждането на канабис
в селата по северните склонове на Беласица, западно от
Петрич (Габрен, Скрът, Ключ,
Яворница, Камена, Самуилово,
Коларово, Беласица) е фолк-

Д
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производител на канабис.
Според източник на „Капитал“ в правоохранителните институции дълги години наред
регионът е бил основен източник на пазара на марихуана.
По оценка на Центъра за
изследване на демокрацията
възлиза на 180 млн. лв. на година. До 2003-2004 г. този пазар
е бил по-скоро хоризонтален
и затворен в малки групи (от
приятел на приятел), но след
това попада под контрола на
организираната престъпност
до 2009 г., когато са ударени
основните престъпни групи,
занимаващи се с разпространение на наркотици, и пазарът
отново се фрагментира.

на „Капитал“ от правоохранителните институции и добавя,
че не била изолирана практика
конкуренти да си подпалват
един на друг насажденията.
Има и още една причина - промяната на търсенето.
„Съдържанието на активното психотропно вещество
THC в предлаганите сортове
започна да става все по-високо, което промени и търсенето. Потребителите просто започнаха да търсят холандски
сортове.“
Отглеждането на такива
растения изисква всекидневни
грижи, което трудно може да
се осигури на полето.

Срещу течението
Под надзора на
държавата
И ако клишето действително е, че с това се занимават
възрастни баби, в повечето
случаи те служат за параван
- било на близки, било на незнайни инвеститори. „Сами
се сещате, че тази продукция
може да съществува само ако
държавата допуска това“,
коментира източникът ни. В
случая държавата е Гранична
полиция, тъй като въпросните
села попадат в нейната зона на
компетентност.
„От момента, в който се
вдигне хеликоптерът, и абсолютно всички ниви могат
да бъдат засечени“, разказва
източникът ни. Точно това се
случва в периода 2013-2014 г.,
когато тогавашното ръководство на МВР започва показни
акции с хеликоптерите на Гранична полиция.
Друг е въпросът дали подобни активности на полицията
не са насочени към… преразпределение на пазара, защото
след 2006-2007 г. отглеждането
на открито започва постепенно
да се измества от „гледането
на лампа“. Причините за това
са много. „Кражбите на „готова“ продукция станаха масово
явление“, разказва източник

Цялата игра на котка и мишка
с производството на най-масово употребявания незаконен
наркотик в България е загубена кауза. Производство ще
има винаги, тъй като винаги
ще има и търсене.
Усилията на държавата не
са насочени към ограничаване на вредите, а са изцяло в
областта на наказателна репресия, което допълнително
задълбочава проблема.
Неслучайно редица държави в Европа декриминализират
държането за лична употреба,
а други го легализират (както
се случва в САЩ) - това е начинът потреблението да излезе
на светло, а оттам контролирано, доходите да се делят с държавата, а не да отиват изцяло в
организираната престъпност,
а оттам за корупция.
Нещо повече - отглеждането на канабис за медицински
цели (сортове без психотропни
свойства, а съдържащи активното вещество CBD) вече се е
превърнало индустрия, включително и в съседна Северна
Македония.
Този поглед върху проблема поставя въпроса дали Югозападна България не губи възможност за развитие на един
легален бизнес.
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P През 2019 г. оръжейният търговец
„Армако“ купи ски зона „Картала“,
състояща се от 5 км писта, лифт с две
станции и два ски влека, от Българоамериканска кредитна банка

Западният
туристически
център
Благоевградска
Очаквания за
Инвестициите
сравнително добър
- основно в СПА
област е четвърта по
зимен
сезон
направлението
приходи от туризъм.
През последните години има След бума на инвестициите
Очакванията за
рязка промяна в профила на в сектора на зимния туризимния ски сезон са
туристите, които посещават зъм през последните години
най-големия зимен курорт в те започват да забавят темп.
високи, но развитието
България - Банско. Ако доп- Възможно е това скоро да се
и инвестициите в
реди това основният приток промени, като причината за
сектора идват по линия на чужденци беше от Вели- раздвижване в бъдеще би била
на други сегменти
кобритания и Русия, през ски зоната „Картала“, която
автор
Деница Ватева

Близост до столицата, където е и най-голямото летище, и две
съседни държави, дом
на най-големия ски курорт и
няколко други, развиващи се
в балнеологията и СПА туризма. При тези дадености не е
чудно, че област Благоевград
е четвърта в страната по наймного приходи от туризъм
след морските Бургас и Варна
и столицата София, поне според данните на Националния статистически институт.
Погледнато през числата на
Националния туристически
регистър, в Банско се предлагат
715 обекта за настаняване на туристи, включително хотели от
различни категории, къщи за
гости и апартаменти. Техният
брой в Сандански е 259, а в самия Благоевград - 50. В региона
липсват големи индустриални
мастодонти и това превръща
туризма в един ключовите отрасли, които дават облика на
икономиката в областта.

Б

последните 7-8 години доминира делът на гостите от съседни държави като Гърция,
Румъния, Македония и Сърбия. Сходна е ситуацията и в
Сандански, където гръцкият
пазар е структуроопределящ
за местния туризъм. След като
и двата курорта изпратиха
приличен летен сезон, а Банско дори отчете 17% ръст на
туристите през най-горещите
месеци от годината, по данни
на съюза на местния туристически бизнес очакванията за
предстоящата зима също са
за увеличение на гостуващите. „Позитивно сме настроени
за сезона, не очакваме да има
миналогодишното задържане и дори спад на туризма в
курорта“, коментира Малин
Бистрин, председател на Съюза на туристическия бизнес в
Банско. По думите му при ранните записвания, които се проведоха през есенните месеци,
е отчетен минимален ръст. От
„Гранд хотел Банско“ съобщиха, че отчитат 15% увеличение
на ранните записвания за сезона, като основните туристи ще
бъдат от съседните Румъния,
Сърбия, Македония и Турция,
както и от местния пазар.

смени собствеността си през
2019 г. (виж карето).
Активността в туризма в региона остава висока, но сега тя
е насочена много повече към
СПА сегмента - съседното на
Банско село Баня вече се оформя като балнеокурорт, инвестиции в ремонт и разширение
на базите има и в Сандански
и околностите му.
Втората ниша, в която в
последните години има посилна инвестиционна активност, е в сферата на селския
и винения туризъм, където
бяха отворени нови обекти.
През 2019 г. регионът се сдоби и с нов къмпинг - „Съни
парадайз“, който се намира в
близост на граничния пункт
Кулата в село Чучулигово.
В бъдеще миксирането
на различни туристически
продукти може да се окаже
от ключово значение за добавяне на стойност в този отрасъл. Това личи и в Банско,
където браншът се опитва да
избяга от сезонността, инвестирайки в засиления фестивален календар. Именно
фестивалите успяха да разширят резервациите и през
лятото.

Ново начало
за „Картала“
Големият проект, който е
възможно скоро да промени
туризма в Югозападна България, е свързан със ски центъра
„Картала“ в местността
Бодрост край Благоевград. В
началото на годината оръжейният търговец „Армако“ купи
ски зоната, състояща се от 5
км писта, лифт с две станции
и два ски влека, от Българоамериканската кредитна
банка. Тогава от компанията
съобщиха, че целта е „Картала“ да се превърне в „съвременен курорт“, като предстоят
и инвестиции, но подробности
по намеренията не са публично
обявявани към този момент.
Идеята за изграждане на ски
зона в местността Бодрост,
която е само на около 30
километра от Благоевград, се
заражда още през 80-те години. Първите стъпки обаче се
правят много по-късно - едва
през 2006 г. Тогава компанията
„Прима инвест БГ“, свързана
с благоевградския текстилен предприемач Илия Ризов,
започва изграждането на ски
центъра чрез публично-частно партньорство с общината,
която е апортирала терени.
Зоната е открита официално
през 2009 г., но до разширението й не се стига, а междувременно инвеститорът спира
да обслужва кредита си, като
по данни от Имотния регистър към него са подписвани
различни анекси, а съдия-изпълнители са продавали различни
имоти, свързани с компании на
Илия Ризов.

capital.bg | декември 2019 | К Градове
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Благоевградският
„Оксфорд“
Как градът се сдоби
с водещ американски
университет и защо не
успява да капитализира
достатъчно от това
автор
Мартин Димитров

К Градове | декември 2019 | capital.bg

Наблюдавайте
магистралите на
една област и ще
разберете всичко
за нея. Ако се движат камиони - индустрията се развива,
ако е пусто, значи хората ги
няма. Рекламните табла наоколо също ще ви разкажат
истории за мястото. Като
например тази на Американския университет в България
(АУБ). Слоганът Blagoevgrad
– Home of American University
in Bulgaria се появява често по
пътя от София до Благоевград
и синтезира само в едно изречение новата история на града, станал известен най-вече
заради местоположението на
най-престижното и рейтингово (според всички национални
класации) учебно заведение в
страната.
Трудно е да се каже, че южният областен център се развива благодарение на АУБ, но
със сигурност колежът е крайъгълен камък в задържането
му на повърхността. Младите
хора от двата университета
(АУБ и Югозападния) буквал-

Н

но връщат живота на мястото.
Благоевград не печели само от
това, че те пазаруват, наемат
жилища и са жадни за култура
и забавления. Печели и добра
репутация – както в национален, така и в международен
план.

Духът на Америка
Не би било проява на нескромност да се каже, че АУБ е найуспешният чуждестранен
проект в Благоевград и сред
най-добрите в България.
Днес местните жители на
града и над 800 студенти могат
да се разхождат свободно из
добре поддържания кампус,
отговарящ на всички американски стандарти, но успехът
му и дори самото му оцеляване далеч не са били даденост
през различните етапи на вече
28-годишната му история. Създаден под щастливата звезда
на серия малко вероятни съвпадения и много, много работа
през 1991 г., АУБ оцелява през
бурното десетилетие на 90-те
и укрепва от началото на новия век досега. „Ние сме сър-

вайвъри“, обобщава Робърт
(Боби) Филипс, преподавател
по политически науки и част
от университета още от създаването му. И не просто оцелява – превръща се в първенец в
България по почти всяка специалност, която се преподава
в него.
Американският университет, който работи по традиционната за САЩ система на
преподаване liberal arts*, със
сигурност дава на Благоевград
много – стотици високообразовани български и чуждестранни младежи идват да учат
тук всяка година, като не само
инвестират парите си в града,
но и го обогатяват благодарение на инициативите, които
подемат. От друга страна
обаче, те най-често идват и си
отиват след четиригодишния
курс на обучение, като броят
на постоянно заселилите се
в града след това е пренебрежим. Причината за това е, че в
Благоевград и региона просто
не могат да предложат подходяща работа за висококвалифицираните студенти, които
се готвят за международни
кариери, високо заплащане и
работа в сектори като ИТ, финанси и мениджмънт.

Начало като на магия
Четейки черновата на историята за първата година от създаването на АУБ, която Боби
Филипс споделя с „Капитал“,
човек остава с повдигнати
вежди не един или два пъти.
Дори на преподавателя, говорил си с повечето все още
живи главни герои, участвали в създаването на университета, не му става ясно как
точно се нареждат сложната
комбинация от събития, която
кулминира с АУБ.
Това, което е разбрал със
сигурност, е, че в рамките на
около година, между есента
на 1990 и последващия септември 1991 г., действията на
няколко десетки души като по
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70%

Успехи на
килограм

от студентите завършват с две
специалности.
чудо създават един от първите американски университети от другата страна на вече
падналата желязна завеса.
Според проучването на Филипс някои от „идеолозите“
на АУБ включват тогавашния
прессекретар на американското посолство в София Джон
Мензийс и първия директор
на фондацията „Отворено общество“ Георги Прохаски. Те
въвличат редица популярни
български „невъзвращенци“
като зам. главния редактор
на „Рийдърс дайджест“ Дими
Паница и публициста Стефан
Груев, които застават зад инициативата. Връзката със САЩ
се движи от последния посланик на САЩ преди промените
Сол Полански.
Едно от ключовите имена,
което изплува неколкократно обаче, е това на Елиана
Масева, тогавашен лидер на
временния изпълнителен комитет на Благоевград, която
малко по-късно ще стане и
първият демократично избран
кмет на града след промените.
Нейната роля е ключова – тя
убеждава общинарите от все
още нереформираната БКП,
че потенциален американски
университет няма да превърне града в кошер на американски шпиони, а ще е от полза.
Така бъдещата институция се
сдобива със сградата на вече
бившия партиен дом в самото
сърце на града, а с помощта
на американското посолство
и финансиста филантроп
Джордж Сорос АУБ получава
средствата, нужни да стартира
първата си година.

Благоевград в
Бръшляновата лига
Тогава се намесва и Университетът в Мейн, който е привлякъл едни от първите обменни
студенти от България, и по покана на Мензийс се включва
във физическото създаване на
университета и в акредитирането на програмите му през

първите години от съществуването му. Те изпращат голям
екип от администратори и преподаватели, които да положат
основите на АУБ – буквално.
Влизат в сградата на партийния дом и я прочистват, ремонтират я, провеждат в рамките
на няколко седмици изпитите
SAT и TOEFEL, с които да отсеят първия випуск студенти...
Всичко това се случва в рамките на бурното лято на 1991 г.,
докато в София политическата
обстановка е нестабилна и няколко пъти проектът виси на
косъм заради конфликтите по
време на преговорите за новата конституция.
Но докато всичко това се
случва, няколко ентусиазирани американци се озовават в
центъра на ранния постсоциалистически Благоевград и се
чудят какво им се е случило.
„Градът беше толкова беден,
инфраструктурата се разпадаше, имаше глутници кучета и
всяко излизане навън беше с
риск за живота. Нямаше много
магазини“, разказва Дейвид
Фланаган, бивш председател
и член на настоятелството на
АУБ. Докато седи в удобния
нов кампус, той си спомня за
далеч по-различната обстановка в партийния дом, който тъкмо е щял да бъде превърнат в
учебна институция. „Понеже
електричеството не е струвало
нищо по време на социализма,
всяка стая имаше толкова много лампи, че ставаше горещо и
нетърпимо. Преди, ако имаше
една работеща тоалетна, имаш
късмет! Беше привлекателна
монументална сграда, но не и
удобна за преподаване“, казва
американецът.
В контраст със стъписва-

10.6%

от завършилите АУБ
са започнали собствен
бизнес.

щата нищета в града първите
кандидат-студенти, които Фланаган среща, го впечатляват и
до днес. „Първите завършили
бяха толкова интелигентни!
Беше първата им възможност
да излязат от ограниченията
на комунизма и те я хванаха.
Резултатите от техните SAT
изпити, които взеха почти без
подготовка и на чужд език,
бяха по-високи от кандидати
за Бръшляновата лига. Бяха
пионери“, разказва той.
Пред очите на Боби Филипс
са минали всичките 25 завършили випуска – от първия, в
който има около 270 души –
всичките българи, с изключение на един норвежец, до последния, завършил през лятото
на 2019 г., където учат 197 бакалаври и 21 магистри от 17 държави, а българите са вече само
малко над половината. А зад
числата стоят истински истории на променени траектории
на живота, казва политологът.
„Млад мъж от провинциална
Румъния, който сега работи на
Уолстриийт. Софиянец, който
сега работи във финансовия
сектор в Бостън. Млада жена
от Румъния, която в момента
е в Секретариата на ООН. Множество хора, които са в структурите в Брюксел. Ексминистри“, изброява Филипс част от
алумните, с които се гордее.
„Да си толкова малък университет, без да имаме ресурсите
на „Харвард“, но да оставяш
такава следа, е постижение“,
добавя той.
„Много се гордея с начина, по който се разви всичко
това. Когато започнахме, беше
просто експеримент на идеалистични хора като Паница и
Полански и кой би предположил какво ще стане. Хубаво е,
че едно нещо в живота ми стана толкова добре“, заключава
с усмивка и Дейвид Фланаган.

Здрави връзки в
университета и отвъд

Концепцията за образова- > 18

Според последното издание на
Рейтинга на университетите
в България Американският
университет заема първо
място в 4 от общо 5-те преподавани специалности - бизнес
администрация, икономика,
политически науки, журналистика и масови комуникации, а
в категорията компютърни
науки заема второ място. Благодарение на образователната
система liberal arts 63% завършват висшето си образование с
две специалности, а освен това
получават две дипломи – американска и българска.
Академичните постижения
имат и материални измерения –
безработица сред завършилите
на практика няма, а реализацията на трудовия пазар е впечатляваща. Според вътрешно
представително проучване на
университета сред завършилите го в последните 20 години
от 2016 г. над 50% от алумните
изкарват заплати над 40 хил.
долара годишно, а 20% над 100
хил. долара, като сред живеещите в България процентът на
хората, получаващи над $30 хил.
на година, е 65%. Приблизително
половината от завършващите
остават в България, а около 1/8
заминават за САЩ, за да специализират или да работят.
Един от основните елементи
на този тип образование са
силно развитите извънкласни
дейности. АУБ има 37 клуба, в
които студентите са много активни. Сред тях са TedX клубът,
който прави едноименната конференция с мотивиращи речи,
както и бизнес и ИТ клубовете,
чиито основни дейности са
организацията на тематични
конференции и състезания. Университетът има и студентско
правителство, което участва
в преговори за важни решения,
като например разпределението на годишния бюджет за
клубовете.
В АУБ е важен и спортът.
Учебното заведение е известно
със своята Олимпиада, която
включва различни дисциплини - плуване, лека атлетика,
баскетбол, футбол и волейбол,
теглене на въже и др.
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Q&A
Даниела Рийс,
26 г., на обменна програма в АУБ
от Виена, Австрия

Ако трябва да опишете Благоевград с едно изречение, кое е то?
> Не очаквах да бъде толкова международно и
пълно с живот. Бях в София, преди да дойда, и си
купих много неща от аптеката например, защото си мислех, че Благоевград може да се окаже мъничък град, където няма да мога да намеря някои
основни продукти. Но след като дойдох, видях, че
е много международно място, като се разхождаш
през града, виждаш, че има много чуждестранни
ресторанти. Дори е трудно да намериш традиционна местна храна! Изненадана бях колко
модерен град е.
Кой е ключовият проблем на града, който трябва да се реши?
> Mисля, че голям проблем е този с бездомните
животни. Обичам животни и помагам в приюти
в Австрия. Мисля, че хората се грижат за тях и
тук, но има толкова много от тях по улиците...
Може да се направи много повече по този въпрос.
Забелязах и че хората живеят с това, без да обръщат внимание.
Кои са предимствата и недостатъците да
учиш тук пред това да си в големия град?
> Аз харесвам живота тук, имаш всичко, което
е нужно, не е огромен град и има бърз достъп до
провинцията и природата, които аз много харесвам. Уикендите отивам на разходка в планината,
затова харесвам, че университетът е там, където е. Бих го преместила дори в по-малък град.
Какво те изненада, когато дойде от Виена в
Благоевград?
> Трябва да призная, че нивото на преподаване в
университета е много високо. Преди да пристигна, си мислех, че, идвайки от Австрия, ученето в
България може да е по-лесно. Но всъщност съм
толкова заета тук. Образованието е на много
високо ниво, професорите ни обръщат много внимание, докато в Австрия например те работят
в телевизия или вестник, а вечер идват да ни четат лекции и сякаш не се интересуват толкова
много от студентите. А тук винаги мога да мина
през офиса на преподавателите си или да им пусна мейл и те ще ми обърнат внимание.
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ние в АУБ и успехите зад нея
(виж карето) обаче не се осланят само на преподаването на
широкия спектър от предмети,
а и на цялостния начин на живот на студентите през годините на тяхното следване. Ирена
Мачева, директор „Развитие“
към АУБ, която отговаря за
връзки с алумни общността
и набиране на средства, казва,
че животът заедно на територията на кампуса е от огромно
значение за формирането на
чувство на общност сред студентите. „Те израстват като
семейство, което е много необичайно за България. Но найтипичното за тази общност е,
че чрез академичното и извънкласно време, което прекарват
заедно, те придобиват много
сходен манталитет и начин
на мислене. Затова и връзките
помежду им са много силни“,
казва тя.
Нейната роля е да ангажира завършилите университета отвъд края на следването
им. Това означава както привличането им като дарители
– нещо типично за англосаксонската система – така и
като участници в живота на
университета.
По първия аспект – фондонабирането – университетът
набира скорост с навлизането
на все повече от завършилите
в „златните години“ на тяхната кариера. Амбициозната
цел, която клубът на алумните си е поставил в следващото
десетилетие, е да събере 5 млн.
долара. Дарителите не просто
наливат средства, а и могат да
определят точно за какво да

идат те. „Най-много са склонни да даряват за стипендии,
защото се поставят на мястото
на студентите и знаят колко
им облекчава положението,
и им дават възможност да се
фокусират върху ученето и
извънкласните дейности, без
да се притесняват да си търсят
лятна работа“, казва Мачева и
добавя, че всеки донор може да
организира стипендия на свое
име, което носи съответния
престиж. Фактът, че студентите се облагодетелстват от
придобивките, финансирани
от завършилите, според Мачева създава морално задължение у по-младите да помагат
на следващите поколения. По
нейни думи средно около 25%
от общите приходи на университета идват от дарения.
Отвъд финансовата помощ
от бившите възпитаници на
университета се очаква да
останат активно свързани с
живота на кампуса. Успелите
алумни изнасят открити лекции, участват в социалния и
академичния живот на университета, а отскоро и подпомагат студентите със стартирането на първия им бизнес.
Само преди няколко седмици
от АУБ обявиха, че техният
алумни и един от партньорите
във фонда за рискови инвестиции Eleven Даниел Томов
ще стартира първата по рода
си практическа програма за
подготовка на предприемачи, наречена Elevate AUBG
Accelerator Program. Elevate
ще помага и на университета,
който ще получава 5% дял от
всяка компания, която се съз-
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Q Половината от студентите
в университета са чужденци. Те
идват от 17 държави | АУБ

дава чрез програмата.
Според Боби Филипс програмата е рядък шанс да се
заздрави връзката на студентите с града. „Ако успеем да
създадем повече стартъпи,
те ще са свързани с Благоевград. А на нас ни предстои да
създадем истинска синергия
с града“, казва той. Това е и
планът на президента Дейвид
Евънс, който иска да засили
ролята на университета сред
местната общност. „Искам
студентите да вършат повече общественополезна работа
– от простички неща като боядисване на графити и почистване на коритото на реката
до по-значими като стажове
в местната администрация и
събиране на средства за каузи
в града, казва той и обобщава:
„Идеята е като част от твоите
задължения на гражданин ти
да подпомогнеш подобряването на средата около теб.“

Временен дом
за студентите
Има обаче обективни ограничения за развитието на
връзките между града и университета. Една от основните
произтича от спецификата на
liberal arts обучението, което
изпълва плътно живота на
студентите. „Защото рабо-

тата ни е много интензивна,
се фокусираме много вътре в
себе си и невинаги сме толкова свързани с общността, колкото можем да бъдем“, казва
Боби Филипс.
Най-сериозният фактор обаче е друг – че завършващите
просто няма как да останат да
живеят и работят в града заради ограничените възможности на трудовия пазар. Според
Мачева и Евънс единственият начин това да се промени е
Благоевград да привлече поне
един голям бизнес с международен излаз, който да се нуждае от висококвалифицирани
мениджърски кадри, каквито
АУБ произвежда. На практика в момента единственото
място, където завършващите
реалистично могат да работят
в града, е самият университет.
„Това е тъжната част - реално
няма много възможности за
реализация тук, предприятията са закрити и хората - ако са
такива като мен, които искат
да останат в България - отиват
в София, а доста и в чужбина“,
казва студентката Кристина
Куколева. И казва, че се надява хора с техните възможности някой ден да създадат
условия за оставане на повече
млади хора в града.

В ритъма
на малкия град
Животът в малкия град е
едновременно проклятие и
благословия за АУБ. От една
страна, студентите могат да
се фокусират повече върху
ученето заради липса- > 20

Секторите, в които
работят най-много
завършващи, са финансовите
услуги, разработката на
софтуер, информационните
технологии, счетоводството,
образованието и
маркетингът и рекламата.

Q&A
Енди Спасе,
19 г., Албания,
информатика и бизнес

Ако трябва да опишете Благоевград с едно
изречение, кое е то?
> Простичък, в добрия смисъл - всичко, което
ти трябва, е наблизо. А за каквото го няма,
има OLX. Същото важи и за местата за ядене
и клубове - има достатъчно. Има клубове, където пускат музика, по-различна от чалгата.
Кой е ключовият проблем на града, който
трябва да се реши?
> Може би броят на хората, които говорят
английски. Трябваше да си изкарам документи от полицията и беше невъзможно да го
направя сам. Нямаше кой да ми помогне или да
ми превежда.
Кои са предимствата и недостатъците да
учиш тук пред това да си в големия град?
> Плюсове - просто е, ако искаш да живееш
спокойно, има добър публичен транспорт,
ако решиш да пътуваш - не е трудно да идеш
в чужбина или в някое от много красивите
места наоколо. Минусът, като на всеки малък
град, е липсата на разнообразие. Може в един
момент да стане скучно, но за да избегнеш
това, ти трябва добра приятелска компания.
Ако зависеше от вас, къде би се намирал
AUBG?
> Аз не бих го преместил, защото смятам, че
има всичко, от което се нуждая или искам. Но
знам, че има хора, които не харесват атмосферата. Аз много го харесвам, може да бъде
малко по-разнообразно място, но ми харесва.
Ако трябваше да го направя, щях да го направя
по-екзотичен или да го преместя в по-голям
град.
Какви хора не харесват града и университета?
> Хора с високи стандарти. Аз съм по-спокоен
и вървя по течението, живял съм на различни места по света и нямам нищо против.
Но хора с по-луксозен начин на живот не го
харесват. Повечето ми приятели са много
разнородни (което харесвам), ние се адаптираме лесно, защото се имаме един друг. Но
някои хора просто не могат да се адаптират
много лесно.
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Q&A

Георги Георгиев,
23 г., от Козлодуй, учи журналистика и
масови комуникации, има собствен моден
бранд - Melanin

Ако трябва да опишеш Благоевград с едно изречение,
кое е то?
> Малък рай. Аз идвам от малък град и затова харесвам
идеята за малък град. Същевременно Благоевград е
някъде по средата между много малък и по-голям град
и по този начин получаваш най-доброто от двата свята. Прекарвал съм известно време в София, там ми е
твърде голяма лудница, нямам време за спокойствие трябва ми час да се прибера, трябва да гоня транспорта. Тук излизаш и главата ти е чиста. Дестинацията
ти е на 15-20 минути. Предполагам, че хора, които биха
се оплакали, са такива, които са свикнали на лудницата и тук да им е скучно.
Кой е ключовият проблем на града, който трябва да
се реши?
> Бих направил, ако имах възможност, хората малко
по-отворени. Манталитетът им, който смятам, че
ги дърпа назад, е затворен към новото. Вместо да
приветстват или да се радват, че тези хора са тук и
допринасят малко към разнообразието на живота в
града, те гледат на нас като на секта. Виждам го, даже
съм имал допир с това. Има известни расистки наклонности, но това е навсякъде в България - виждал съм как
подсвиркват към хора от друга раса, имаше бой между
монголците и някакви местни в кампуса. Не бих казал,
че е масово обаче.
Кои са предимствата и недостатъците да учиш
тук пред това да си в големия град?
> Ходиш в едни и същи заведения, защото изборът ти
не е огромен. Обичаме да ходим в Underground, което
е едно от местата, където няма чалга. Израснал съм
на такава, не искам да слушам повече. Просто нямаш
избор.
Какво ще правиш, след като завършиш?
> Тук за известно време виждам бъдещето си. Правих
два стажа, показаха ми, че искам да се занимавам основно с фрийланс, имам и собствен бранд дрехи. Всичко
корпоративно ме отблъсква. Графичен дизайнер, видял
съм, че има как да стане, мога да работя отвсякъде и
Благоевград е мястото, което ми го предлага, средата
ме стимулира да съм продуктивен. Ако пък толкова
много искам някаква промяна - София е на 1.5 часа с кола
или 2 часа с влак.
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та на разсейващи фактори.
Тишината и спокойствието,
както и късите разстояния
се харесват от повечето студенти, с които „Капитал“
разговаря. „Уютен“ е думата, с която второкурсничката Мирела Харизанова описва
града. „Харесва ми, че всичко
ми е сравнително близо. Аз
съм от София и пътуването,
особено в час пик, ми идваше малко в повече. А тук
мога да вървя докъдето ми
трябва без кола или градски
транспорт, което ми допада“,
казва тя. Добавя, че по-чистият въздух, по-топлото време
и достъпът до театър, кино
и планина правят града идеален за повечето студенти.
Същевременно Благоевград
не е твърде далеч от София
и от летището. „Живял съм
на три часа от най-близкото
локално летище, докато сега
съм само на час и половина
от най-голямото българско
летище“, казва Дейвид Евънс.
От друга страна обаче, малкият град идва със своите минуси. Боби Филипс смята, че
университетът е малко встрани от политическия и икономическия живот в страната,
което идва със своите последствия – по-малко нетуъркинг
възможности с големите компании, където АУБ иначе има
изградени връзки. До някаква
степен липсата на присъствие в София се компенсира
с МВА програмата, която се
преподава в центъра на АУБ
в столицата, както и съвместната магистърска програма на

Сред завършилите
АУБ 54% са следвали
бизнес администрация,
11% - политика и
международни отношения,
9.2% - компютърни науки,
9% - икономика,
и 8.3% - журналистика.

университета с SDA Bocconi
по финанси, банково дело и
управление на недвижими
имоти. „Би било далеч полесно да привлечем повече
чуждестранни студенти, ако
бяхме в София“, казва Евънс.
Фактът, че университетът е от
типа liberal arts, ограничава
възможността да бъдат привлечени професори, които да
се занимават с изследователска дейност. „Не мога да си
представя, че може да станем
център за докторанти, но сме
идеалното място за хора, които
просто искат да бъдат добри
учители“, обобщава Евънс.
Той си пожелава повече
съвместна работа с общината в идните години, както и
включването на заинтересовани страни, включително АУБ,
в планирането на развитието
на града. Но е оптимист – както всички наоколо – за бъдещето му. „Имало е толкова много
неща, които са можели да се
объркат, но ето - още сме тук“,
казва Боби Филипс и дава за
пример изгонването на другия
известен американски колеж в
Източна Европа - Централноевропейския университет - от
Будапеща. „Никой не очакваше малкият университет в
Благоевград да оцелее. Но го
направихме“, завършва той.
Остава и Благоевград да
разбере как точно да се възползва от потенциала на своето бижу по-добре.
*Подходът може да бъде
описан като комбинация от
преподаване на широк спектър от точни и социални
науки, като се специализира
в по-късен етап на следването. Най-често студентите
живеят на територията на
университета и интензивното обучение се комбинира
с очакване за активното
им включване в социалния
живот на кампуса, включително в клубовете по спорт
или по интереси.

съдържание от
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низация на събития по-често
вътрешно в самата компания,
но и регулярно през годината
на по-далечни локации, където
хората се разтоварват психически и раждат повече идеи.

Акцентираме
на отличното
обслужване и пълно
организационно
съдействие
Светлин Якимов,

маркетинг мениджър на „Регнум Банско Апарт Хотел и СПА“
Как оценявате развитието на
пазара на събития през 2019 г.?
- През 2019 г. в „Регнум Банско Апарт Хотел и СПА“ отбелязваме ръст на търсенето
към локацията Банско, интересът определено е по-голям.
Надяваме се да се завърне
към нива, когато локацията
беше бум, отпреди години.
Влияние оказва подобрената
инфраструктура и завършването на автомагистрала
„Струма“. Очакваме ситуацията да се подобри още и след
пускането на отсечката Благоевград – Симитли. Що се отнася до конкретна тенденция,
се наблюдава увеличаване на
събитията, насочени в почти
всяка сфера, в това число от
малки обучения до тиймбил-

динги. Много разпространени
в последно време са мероприятията, свързани с обучението на мениджърските екипи
основно при IT компаниите.
Какви са мащабът и бюджетите на събитията, които
се организират в момента в
„Регнум Банско“? Кой вид събития са най-предпочитани
от клиентите Ви?
- Основният обем събития при
нас се реализира от средни по
големина компании – с 50-200
служители, и от големи – с над
200 заети. С най-висока стойност са тиймбилдинг събитията, при които се организират
интересни игри, забавления
и различни инициативи за
служителите. Ние успяваме

да намираме баланс между
бюджетните рамки и постигане на възможния максимум
в резултатите.
Кои компании са двигател на
пазара на събития и харчат
най-големи бюджети за организиране на събития?
- Най-активни са компаниите,
имащи много на брой крайни
клиенти. Тяхната цел е да могат да достигнат до тях. Определено най-големи средства
заделят IT компаниите, при
които акцентът е служителят. Наблюдава се и ръст при
събитията с насоченост към
клиенти на компанията, а не
само към служителите.
Кои са основните тенденции,
открояващи се на пазара с организиране на събития през
изминалата година?
- Може би една от основните тенденции е да се обръща
персонално внимание по отношение на задържането на служители. Все повече компании
осъзнават факта, че при загуба
на хора на ключови позиции и
неадекватно обучение се търпят значителни загуби. Това
кара управлението и структурите в компаниите на най-високо ниво да инвестират средства
основно през отдел „Човешки
ресурси“ или мениджъри на
отдели, които правят орга-

Какви са предимствата на хотел „Регнум Банско Апарт Хотел и СПА“ и какво го отличава,
що се отнася до събитията?
- Акцентираме на отличното
обслужване, на пълно организационно съдействие, на комфорт и удобството за всички
гости. Хотел „Регнум“ в Банско разполага с най-голямата
база, що се отнася до зали за
събития в Банско. Зала „Босфор“ примерно е с капацитет
400 места, като тя се подрежда в зависимост от желанията
на организаторите и с лекота
сменя своята визия на салон
за тържества и банкети. Преддверието на залата е с широко
и светло пространство и може
да бъде организирано като
оперативен офис или място
за неформални срещи. Освен
това то е подходящо за сервиране на напитки и леки закуски по време на мероприятието. Заедно с останалите зали
максималният общ капацитет
на залите е 600 места. От нас
може да очаквате персонален
асистент, който да координира цялото събитие от първата
заявка до финалното изпълнение. Нещо много интересно е,
че в последно време имаме все
по-голямо търсене и можем да
предложим известни личности, мотиватори, които могат
да организират забавление за
участниците, мотивационни
семинари, здравословни семинари, планински преходи
при тиймбилдингите и други
интересни активности. Като
финал бих споменал, че хотел
„Регнум Банско“ има свой
комплекс в с. Баня с топли
минерални басейни - „Регнум Баня Термал“, които са
изключително подходящи за
разтоварване на нашите гости.
За бърза връзка между двата
обекта предлагаме и осигурен
от нас транспорт.
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Църквата,
която беше
музей
След над 10 години
съдебни спорове
храмът „Св. св.
Теодор Тирон и
Теодор Стратилат“
в Добърско отново
е собственост на
Неврокопската епархия
автор
Мария Иванова
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Знаете ли, че 100-те национални туристически обекта всъщност са
223 (и броят им непрекъснато нараства)? От създаването му през 1966 г. списъкът
преминава няколко редакции,
най-съществената от които се
случва след 10 ноември 1989 г.
Тогава от групата исторически,
природни и културни забележителности отпадат свързани с комунистическия строй
музеи, партизански лагери и
индустриални комплекси (като
„Кремиковци“ и ТЕЦ „Марицаизток“), както и вписаната под
номер 100 възможност да посетите образцово ТКЗС по свой
избор. А сред новите обекти,
които влизат в списъка на тяхно място, е и малката църква
„Св. св. Теодор Тирон и Теодор
Стратилат“ в разложкото село
Добърско.
Официално датирана от 1614
г., а според някои недоказани
хипотези вероятно построена
пет века по-рано, тя е единствената в България, която
носи имената на двамата светци. Това, което я отличава в
още по-голяма степен обаче,
са богатите стенописи, които
покриват почти всеки сантиметър от вътрешността й (сред
които и станалото популярно
като „Исус в ракета“ изображение на сцената Преображение
Господне), както и зиданият
иконостас с два входа и рядко срещаните по българските
земи изображения на дванайсетте апостоли в цял ръст.
Още през 1977 г. той е обявен
за паметник на културата (или
според новата терминология от

З

2009 г. – недвижима културна
ценност) от национално значение. А самата църква, макар и
да не е част от списъка с обекти на световното културно и
природно наследство на ЮНЕСКО в страната, се намира под
защитата на международната
организация.
Именно статутът на иконостаса като паметник на културата се оказва в основата
на над десетгодишен съдебен
спор за собствеността на храма, който приключи едва тази
пролет в полза на Българската
православна църква (БПЦ).

Църква или музей
Историята започва през 2004

г. когато имотът с площ от
1100 кв.м и построеният в него
храм е актуван като публична
държавна собственост и преминава във владение на Министерството на културата, като
остава само с музейни функции. Извършването на богослужения е прекратено, а храмовите свещници са изнесени в
преддверието, като идеята е по
този начин да се съхранят ценните стенописи. Според заповед на министъра на културата
от края на 2007 г. изключения се
допускат за Коледа, Великден,
Гергьовден, храмовия празник
Тодоровден и Богоявление,
което хората в селото наричат
Водици и когато отбелязват и
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Q Малката църква в Добърско е под защитата
на ЮНЕСКО. Тя е единствената в България, която
носи имената на двама светци - Св. св. Теодор
Тирон и Теодор Стратилат

празника на Добърско. Всъщност и преди това църквата
почти не се ползва за обредни
цели – редовни богослужения
в нея са извършвани до 19501952 г., след което на практика е
изоставена, а местните хора се
черкуват само в по-новия храм
„Сретение Господне“, построен
през 1860 г.
Двадесет години по-късно в
църквата „Св. св. Теодор Тирон
и Теодор Стратилат“ започват
финансирани от държавата
реставрационни дейности,
които продължават около пет
години (1973-1978). Това е и моментът, когато впечатляващите иконописи всъщност отново
виждат бял свят – преди това
в продължение на столетия те
остават скрити под дебел слой
сажди, наслоени от горелите
през вековете свещи в храма.
Този слой изиграва ролята на
печат, който запазва ярките
цветове дори и в периода, когато сградата е била превърната
в хамам през XIX в. От ключово значение за съхранението
на старината се оказва и архитектурното изпълнение на
сградата – тя е построена със
специални кухини в стените,
които създават естествена
вентилационна система и
поддържат температурата в
помещението над нулата дори
и през зимата, въпреки че малките прозорци на сградата са
винаги отворени.
По време на тези реставра-

ционни дейности става факт
и вписването на иконостаса
като паметник на културата. Използвайки този статут,
през 2004 г. държавата поема
собствеността над храма, а в
края на 2007 г. сградата и дворното място са предадени за
управление на Националния
исторически музей (НИМ) и от
началото на 2008 г. църквата
функционира като негов филиал. По данни на НИМ през
последните няколко години
обектът се посещава от над
35 хил. души годишно.
Междувременно обаче Неврокопската епархия се опитва
да си върне владението над
храма. Митрополията твърди, че тя е придобила имота
по давност, която е изтекла
още преди реставрационните
дейности през 70-те. А тъй като
той не е бил нито отчуждаван
от държавата, нито обявен за
паметник на културата със
съответен акт на ресорното
министерство, то актуването
като държавна собственост е
извършено без законово основание.
В началото Разложкият районен съд постанови, че църквата е паметник на културата с национално значение.
След обжалване окръжните
съдии в Благоевград отмениха решението на долната инстанция и върнаха храма на
митрополията. В мотивите си
те откроиха като съществен
именно факта, че в списъка
на паметниците на културата
е включен само иконостасът,
но не и целият имот и сграда.
Този момент е важен, защото
според Закона за държавната собственост такива са само
паметниците на културата,
които са били открити при
археологически разкопки, а
останалите могат да бъдат
частна собственост на физически или юридически лица.
Така спорът се премести
във Върховния касационен
съд (ВКС). Междувременно в

началото на декември 2018 г.
по предложение на директора на Националния институт
за недвижимо културно наследство (НИНКН), одобрено
от Министерството на културата, на добърската църква беше предоставен статут
на архитектурно-строителна
и художествена недвижима
културна ценност от Средновековието с категория „национално наследство“. Това обаче не помогна на държавата
да запази собствеността над
храма. На 20 декември ВКС се
произнесе в полза на БПЦ и
постанови владението на храма да бъде предадено от НИМ
на Неврокопската епархия,
като се запази установеният
от НИНКН режим за опазване
на храма.
„Обстоятелството, че един
имот или част от имот е обявен
за паметник на културата с национално значение по предвидения в закона ред, не го
прави автоматично държавна
собственост, а оттук не може
да му се придаде и статут на
публична държавна собственост“, посочват в мотивите си
върховните съдии. „Придаването на сградата на православния храм на статут на музей е
недопустимо поради ограничения достъп за посетители
(въвеждане на входна такса) и
поради невъзможността да се
следи за спазването на ограничението за допускане на жени
в олтара“, се казва още в решението на ВКС.

Да служиш или не
Фактическото предаване на
собствеността се случи в началото на май 2019 г., като беше
съпътствано с няколко дни, в
които църквата остана затворена за посетители, както и с
известно напрежение и дори
закани за протести от страна
на местните хора. Причината
беше липсата на информация
как ще се стопанисва занапред
храмът и как ще бъде уреден
достъпът на посетители в него.
Тогава от епархията архиерейският наместник отец Янко
Русков съобщи, че в църквата ще се служи на храмовия
празник и при други особени
случаи. Той коментира още,
че вероятно ще бъде запазена
минимална такса за вход на
посетителите от 2 лв. – в сравнение с дотогавашните 5 лв. за
вход на възрастни с включена
беседа и 4 лв. без беседа.
Запитването на „Капитал“
за среща с представител на
епархията, който да разкаже за
плановете по отношение на бъдещето на храма, както и молбата за разрешение да направим снимки на вътрешността
му останаха без отговор.
В момента за църквата се
грижат две местни жени, назначени от митрополията. По
думите им обаче не се предвиждат богослужения. Иначе
входът е безплатен, а желаещите да подкрепят съхраняването на храма могат да го
направят в поставената кутия
за дарения.
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Бизнесът
Бизнес/Предприемач/Мениджмънт

20

след
години и 22 млн. евро
направени инвестиции месопреработвателната компания
„Карол Фернандес
миит“ не спира да се
развива в нови посоки.

Баня – изгряващата
СПА звезда
Разложкото село се налага
като атрактивна дестинация
за балнеоложки туризъм, а
инвеститорксият интерес
расте

Благоевград

165

> 34

млн. лв. са приходите на лидера по
продажби на бира
на местния пазар
„Карлсберг България“.

> 32
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Пазарът на имоти
в областта
Какви са тенденциите
в търсенето и цените
в Благоевград, Банско и
Сандански

Гоце Делчев
>48

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . > 51

Имаме емоционално отношение към кивито и се
опитваме да го превърнем в бизнес. Най-вероятно ако не се откажем, до 5
години ще се получи нещо.
Албена Георгиева,
собственик на стопанство за киви в
района на Петрич
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . > 39

1

млн. бройки облекла
годишно произвежда групата „Пиринтекс“ на Бертрам
Ролман.
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Работникът
прави растежа
Големите бизнеси в
област Благоевград
са силно зависими
от наличието на
работна ръка

автор
Гергана Михайлова

Когато през януари
свързаната с депутата от ДПС Делян
Пеевски цигарена
фабрика „Благоевград БТ“
затвори и освободи накуп последната си партида от 200 работници, при заети над 2 хил.
преди приватизацията, макар
да бе най-голямото по приходи предприятие в областта, по
нищо не пролича това да е нанесло съществено поражение
върху местната икономика.
Причината е, че от две десетилетия насам тя се промени
до степен да е в състояние да
поема такива удари – на полето на промишлените гиганти
от соца предприемаческата
инициатива нарои по-малки, но устойчиви и растящи
бизнеси, а инвеститорският
капитал (идващ не само от
България, но и от чужбина)

К

се ориентира към нови отрасли, като например транспорт,
строителство на фотоволтаични паркове или производство
на облекло и машинни компоненти. Макар да е регион,
в който най-едрият бизнес на
страната остава непредставен,
област Благоевград изглежда
с добре балансирана икономика, постъпленията идват не
само от вътрешния, но и от
международните пазари, а
ресурсните й богатства (след
които и географското положение) са вкарани в оборот.
В момента „голям“ по благоевградски е бизнес с 300 до 500
служители, който прави между 20 и 80 млн. лв. приходи годишно, като в този формат за
последната година растежът
изпреварва този на националната икономика и надхвърля
10%.

Лидерите - цигари,
хазарт и пътно
строителство
През 2018 г. най-големите 100
предприятия в областта са
имали съвкупни приходи от 2.3
млрд. лв., което е 13% повече от
предходната година, показват
данните от фирмените отчети.
По-впечатляващото е, че само
пет от компаниите излизат на
загуба, докато съвкупният резултат на останалите е нетна
печалба от 136 млн. лв.
Класацията по приходи
оглавява „Благоевград БТ“ с
оборот от 142 млн. лв. и 4.8 млн.
лв. резултат от дейността. Това
обаче ще му е за последно, след
като през януари фабриката бе
затворена, работниците – освободени, а компанията майка
„Булгартабак холдинг“ продаде цигарените си марки, с
което едно легендарно за > 26
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страната производство приключи. Цигарената фабрика в
Благоевград е строена в началото на 60-те години. През 1993
г. е преобразувана заедно с още
21 други дружества с държавно
участие като фирма от групата
на "Булгартабак холдинг". До
самото си затваряне „Благоевград БТ“ е най-голямото предприятие от холдинга и сред
100-те най-големи компании
на пазара в страната.
Втори по големина в областта е хазартният бизнес на „Казино Елит“, което стопанисва
обект до граничния контролно-пропускателен пункт „Кулата“. За миналата година
фирмата отчете 111 млн. лв.
приходи и печалба от 4.6 млн.
лв. Бизнесът е контролиран от
иракчанина Махер Хасан (известен като бивш съдружник
на Мето Илиянски, собственик
на едноименния базар „Илиянци“) и местния бизнесмен Константин Динев, който държи
останалите 40% от капитала.
Според благоевградските медии основната клиентела на
казиното са гръцки туристи,
които пътуват до България
заради рестрикциите върху
хазарта в тяхната държава.
Клиентелата е ухажвана с
безплатен транспорт от Солун
и Серес, както и с напитки от
заведението.
Хазартът има и други
представители в класацията
на най-големите по приходи
компании в Благоевградско
– близкото до Васил Божков
„Уин сити“, което държи казиното Efbet до Петрич, има
71.6 млн. лв. приходи, което е
скок с 9% спрямо предходната
година и печалба от 7.5 млн. лв.
Трети по размер на приходите е строителят на магистрали
„Агромах“, който вече е с новото име „Грома холд“. Дружеството е сред най-големите
пътни строители в страната
и работи по ключови обекти,
като например участък от
магистрала "Струма" между
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Благоевград и Крупник, обекти
по поречието на Дунав в Сърбия. Компанията разполага със
строителна техника, собствени
инсталации за производство
на инертни материали, асфалтова база, бетонов възел.
Произвежда детайли като
тротоарни плочки, бордюри,
а от миналата година и греди
за строителството на мостове. През миналата година във
фирмата са работили 65 души,
което е доста под пиковата
2014, когато според собствените й отчети е давала работа на
близо 500 души. Любопитно е
обаче, че за една година време
производителността й рязко се
е покачила, като съотношението приходи на един нает се е
подобрило от 560 хил. лв. през
2017 година на 1.2 млн. лв. за
2018 година. През настоящата
година извън пътните проекти
"Грома холд" разчита на поръчки за изграждане и рехабилитация на железопътната
инфраструктура, ВиК мрежа и
най-вече предстоящите дейности по големите газови проекти
в страната. Сред трудностите,
с които се сблъсква, е липсата
на кадри, които да заемат позиции в средния мениджърски
ешелон. Поскъпват и основни
суровини като битум, цимент,
желязо, електрическа енергия.
Растат и заплатите, което
влияе за свиване на печалбата в дългосрочен план. Това
е причината за тази година от
строителната компания да не
очакват ръст на печалбата, а
запазване на миналогодишното ниво.
„Югозападно държавно
предприятие“ е сред малкото
държавни дружества в класацията на големите, като присъствието му в нея се дължи
на специфичната дейност –
оползотворяване на природните ресурси от поверените
му горски и ловни стопанства.
Под контрола му са 934 698 хектара гори, от които извършва
дърводобив. През миналата

Най-голямото
предприятие
в областта
„Благоевград-БТ“
затвори през
2019 г., когато
холдингът
„Булгартабак“
продаде цигарения
си бизнес.
година той е бил в обем 1 294
889 куб.м, като приходи идват
още от ловна дейност. За миналата година предприятието
има 15% ръст на приходите до
71.8 млн. лв., а печалбата му се
свива от един милион на 678
хил. лв.

Големи на хора
Интересна картина рисуват и
големите като брой служители в класацията на структуроопределящите предприятия в
областта. Според данните за
2018 година най-много заети
е имало в шивашките фирми,
преработвателните цехове за
храни, в строителните компании, фабриките за производство на пластмасови компоненти, в транспорта. Тенденциите
са не толкова в ударното увеличаване на числеността, колкото в повишаването на ефективността от труда.
Това се вижда много добре
при сравнение на профилите
отпреди десет години и сега,
например при преработвателите. И тогава те са давали
работа на най-много хора, но
ако през 2018 година общо в отрасъла (компании от всякакъв
калибър) е имало около 2300
фирми с 45 хил. работници,
чиито общи приходи са били
1.2 млрд. лв., през миналата
година в областта са работили 2 хил. фирми с 34 хил. служители и постъпления от 1.7
млрд. лв.
В преработващия сектор

най-застъпени са шивашките предприятия, които имат
постъпления от 633 млн. лв. за
миналата година, следвани от
производството и преработката на храни и напитки, с оборот
от 379 млн. лв.
Най-голямата сред шивашките фирми е „Пирин-текс“, с
близо 1500 работници. Фабриката на германската фамилия
Ролман шие официална мода
във високия ценови клас. Производствената дейност е в Гоце
Делчев и за миналата година
е генерирала над 27 млн. лв.
постъпления и печалба от
414 хил. лв. През последните
години фабриката на Ролман
често влизаше в полезрението
с протестите на работници,
които се оплакват от неизпълними норми и ниски заплати.
Собственикът и управител на
бизнеса Бертрам Ролман е коментирал в свои интервюта, че
не може да има увеличение без
подобрение на производителността, още повече на фона на
конкуренцията от сивия сектор и драстично поевтинялото
покрай срива на лирата турско производство. Това задава
неблагоприятни перспективи
пред бизнеса.
Този тренд все още не се забелязва при по-малките шивашки фирми в областта. Впечатление прави това, че много
от тях са движени от гръцки
предприемачи, които са се ориентирали към основаването
на задгранично производство
в годините след глобалната
финансова криза. Такива са
например „Воя фасион“ в село
Еленово, която дава работа на
164 души и има приходи от 32.2
млн. лв. за 2018 година, „Г анд
А текстил“ в Сандански, където работят 96 души, „Аботис“ в
Разлог и „Алфа коттон“ в Марикостиново, където работят
съответно 208 и 149 души.
Динамично развитие се вижда в благоевградския транспортен сектор, където преди
десет години са работили > 30
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БЛАГОЕВГР
РАД ПРЕДИ 10 ГО
ОДИНИ И СЕГ
ГА
2018 г.

ПРИХОДИ
(млн. лв.)

2008 г.

К | РАЗМЕРЪ
Р
ЪТ НА ДРУЖЕСТВАТА
Т

Търговия

27.8%

31%

Преработваща индустрия

27.7%

22%

Транспорт и логистика

24.6%

19.2%

Строителство

7.1%

10%

Спорт и развлечения

3.4%

3.9%

Земеделие

2.9%

3.6%

Хотели и ресторанти

1.7%

3.2%

Здравеопазване

1.2%

1.5%

Телекоми, ИТ и медии

1%

1.4%

Енергетика

0.6%

0.6%

ВиК

0.5%

0.3%

Добивна индустрия

0.2%

0.2%

1.4%

3.3%

Други
0

500

1 000

254 млн. лв. приходи
9.5 млн. лв. печалба
0.4 хил. заети
2 фирми

ДЯЛ ОТ ИКОНОМИКАТА
2008 г.
2018 г.

1 500

2 000

4 222 млн. лв. приходи
353.9 млн. лв. печалба
75.9 хил. заети
21 723 фирми

ГОЛЕМИ

МИКРО

7.8

млрд. лв.
приходи
СРЕДНИ

МАЛКИ

1 336 млн. лв. приходи
79.9 млн. лв. печалба
6.8 хил. заети
34 фирми

2 500

1 980 млн. лв. приходи
114.6 млн. лв. печалба
16.2 хил. заети
275 фирми

К | КАКВО СЕ ПРОИЗВЕЖДА НАЙ-МНОГО
ПЕЧАЛБА
(млн. лв.)

53.6
10.4
5.7
-0.4
8.9
4
11.8
2
6
2.9
2
2.8
-0.1
0.7
0.4
2.4
1.1
0.9
1.5

ПРИХОДИ
(млн. лв.)

ПЕРСОНАЛ

Облекло
Храни
3 157
Цигари
297
Стоки от дърво, без мебели
Метални изделия
9
1 20
208
Стоки от каучук и пластмаси
86.1
.1
1 079
Други
73.1
.
1 142
142
Мебели
1 388
Електрически съоръжения
480
Стъкло, бетон и други
667
Кожи и обувки
2 484
8
Производство на хартия и картон 394
Лекарства
586
Напитки
Металургия
Електроника
576
6
Машини и оборудване
15.2
330
Текстил
9.8
243
43
Химия
6.5
79
200
100
0
0
4 000

578.4
4

16 886

178..2
178.2
163.2
3

700

600

500

400

300

8 000

12 000

16 000

20 000

К | КАКВО СЕ ТЪРГУВА НАЙ-МНОГО
ПЕЧАЛБА
(млн. лв.)

19.8
20
28.3
4.4
27
8.4
2.9
3
1.7
2.1
3.1
18.5
5.2
1.4
2.5
1.4
1.1
0.8

ПРИХОДИ
(млн. лв.)

477
7

412

на едро

600

500

400

300

135
13
5
105
10
5

200

71
71
64
6
4

100

31
16
16
12
12

0

ПЕРСОНАЛ

и двете

Плодове и зеленчуци
Горива
Неспециализирана търговия
Магазини за храни и други
Текстил
Облекло
Горива
Автомобили
Плодове и зеленчуци
Текстил
Части за автомобили
Търговско посредничество
Земеделски машини
Онлайн и други
Компютри и телефони
Ремонт на автомобили
Компютри и телефони
Книги

275
7

18
81

на дребно

82
81

1 218
218

1 723
7

4 174

8
860

3 143

70
04
350

1 243
934

41
130
130
267
67
40

0

221
21
243
43

666

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000
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К | НАЙ-ГОЛЕМИТЕ 100 КОМПАНИИ В БЛАГОЕВГРАД
Компания

Населено място

Сектор

1

БЛАГОЕВГРАД - БТ

БЛАГОЕВГРАД

2

КАЗИНО ЕЛИТ

КУЛАТА

3

ГРОМА ХОЛД

БЕЛО ПОЛЕ

4

ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО
ПРЕДПРИЯТИЕ

БЛАГОЕВГРАД

5

УИН СИТИ

ЧУЧУЛИГОВО

Други

6

ТАБАКО ТРЕЙД БЛАГОЕВГРАД

БЛАГОЕВГРАД

Търговия

7

МЕТАЛКОМ ИНВЕСТ

БЛАГОЕВГРАД

Търговия

8

БМВ-2000

БЛАГОЕВГРАД

9

СКАМЕ БЪЛГАРИЯ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

10

АГРО МЕЛ 2011

11

БУЛ СТРОЙ ГРУП ИГ

12

ГЛОБЪЛ ДЕЛИВЪРИ

БЛАГОЕВГРАД

Търговия

13

ПИРИН-ТЕКС

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Текстил и облекло

14

ГРАНД КАЗИНО-3

ПЕТРИЧ

Други

15

ХИДРОЕНЕРГИЙНА КОМПАНИЯ

БЛАГОЕВГРАД

Строителство

16

ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО

БЛАГОЕВГРАД

Строителство

17

ЕС ТИ ЕС МЕДИКАЛ ГРУП

САНДАНСКИ

Химия

18

ЮЛЕН

БАНСКО

Други

19

ВИТТВЕР БЪЛГАРИЯ

БЛАГОЕВГРАД

Транспорт

20

КАРОЛ ФЕРНАНДЕС МИИТ

БЛАГОЕВГРАД

Храни и напитки

21

ВОЯ ФАСИОН

ЕЛЕНОВО

22

СТАД - БЛИЗНАКОВ

23

КОТУРА

24

Приходи (хил. лв.)
2017

2018

Изменение %
2018/2017

Печалба/загуба
Персонал
(хил. лв.)
2017
2018
2018

Храни и напитки

280120

141953

-49.32

136

4890

Други

94155

111894

18.84

952

4610

269
111

Строителство

61891

80178

29.55

2410

3771

65

Селско стопанство

62361

71872

15.25

1014

678

95

65724

71691

9.08

995

7498

464

62801

64301

2.39

732

765

26

39647

63194

59.39

4721

4600

14

Търговия

40482

60013

48.25

563

568

51

Машини

57154

57512

0.63

12418

10907

44

СИМИТЛИ

Селско стопанство

36545

57433

57.16

594

734

37

ЗЕЛЕНДОЛ

Строителство

17018

54657

221.17

2265

189

448

8371

51567

516.02

11

165

11

58757

46255

-21.28

82

-320

16

37675

43970

16.71

794

2933

34

41621

43382

4.23

1512

724

585

18015

42863

137.93

244

456

75

37034

38890

5.01

933

-116

585

37671

36428

-3.30

5416

3797

481

29469

35220

19.52

547

490

163

31700

33063

4.30

3502

4583

175

Текстил и облекло

25138

32286

28.44

605

950

164

БЛАГОЕВГРАД

Метали

23785

32121

35.05

306

365

118

БЛАГОЕВГРАД

Търговия

22278

28073

26.01

196

28

16

ПИРИН ТЕКС ПРОДАКШЪН

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Текстил и облекло

34079

27271

-19.98

310

414

2091

25

СТРИМОНА СТРОЙ

ПЕТРИЧ

Метали

19600

26400

34.69

348

615

332

26

БИНЕР-АГРО

БЛАГОЕВГРАД

Селско стопанство

22186

24208

9.11

358

398

1

27

Г АНД А ТЕКСТИЛ

САНДАНСКИ

Текстил и облекло

11947

24092

101.66

1752

4467

96

28

КОНТИНЕНТАЛ КЪМПАНИ

ПЕТРИЧ

Текстил и облекло

26875

22462

-16.42

2855

4700

42

29

АБОТИС

РАЗЛОГ

Текстил и облекло

20348

22183

9.02

1055

769

208

30

ДАМЯН 87

БЛАГОЕВГРАД

31

ДИМ. АРТЕКСТИЛ

ПЕТРИЧ

32

ПИРИН ГОЛФ ХОЛИДЕЙЗ КЛУБ

РАЗЛОГ

33

ИМПЕРИАЛ ШПЕД

ПЕТРИЧ

34

АГРОМАХ ПРОДАКШЪН

БЕЛО ПОЛЕ

35

БИНЕР ЕКСПОРТ

БЛАГОЕВГРАД

36

З.Г.ТРЕЙД

БЛАГОЕВГРАД

37

ИНТЕРПРЕД ПАРТНЕР

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

38

АЛФА КОТТОН

39

ЕЛНИВО

40

МИЛЕНИУМ

41

Търговия

21535

21199

-1.56

107

119

14

Текстил и облекло

19362

20969

8.30

2219

2775

48

Други

22

20917

94977.27

-43586

20381

2

Транспорт

20482

20133

-1.70

800

337

84

Химия

10671

19828

85.81

182

143

143

Търговия

23019

18981

-17.54

797

412

8

Търговия

9316

18428

97.81

153

238

1

Дървесина и мебели

15345

17260

12.48

282

550

60

МАРИКОСТИНОВО

Текстил и облекло

17188

16583

-3.52

664

596

149

РУПИТЕ

Текстил и облекло

2476

16146

552.10

1200

4378

74

МАРИКОСТИНОВО

Търговия

20879

16139

-22.70

570

84

29

КУУЛТЕКС 1

ПЕТРИЧ

Търговия

13791

16011

16.10

637

3116

56

42

МЕЛИСТАР

ДАМЯНИЦА

43

ХКС

КЪРНАЛОВО

44

ГП ДАТ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

45

ОМЕГА-ТЕКСТИЛ

46

ЕКОТРЕЙД БЪЛГЕРИЯ

47

Търговия

12057

15918

32.02

3526

6315

3

Текстил и облекло

18996

15445

-18.69

1817

1027

38

Информационни
технологии

4107

15390

274.73

25

80

1

ПЕТРИЧ

Текстил и облекло

17330

15172

-12.45

508

12

357

ПЕТРИЧ

Търговия

10192

15160

48.74

528

526

2

ЕВАНС

ПЕТРИЧ

Търговия

13387

14125

5.51

1219

1425

127

48

ИЛМАТЕКС

САНДАНСКИ

Текстил и облекло

9302

14050

51.04

1090

1545

190

49

БКС

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Строителство

9968

13912

39.57

352

736

156

50

ПРИМО ТРЕЙД

САНДАНСКИ

Храни и напитки

13123

13820

5.31

166

152

94
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Сектор

Приходи (хил. лв.)

Изменение %

Печалба/загуба
Персонал
(хил. лв.)
2017
2018
2018

Компания

Населено място

51

МАРЕЛИ СИСТЕМС

СИМИТЛИ

Машини

11469

13498

17.69

1986

2248

90

52

ЗАВОД ЗА ТЕЛЕФОННА АПАРАТУРА

БАНСКО

Машини

13533

13288

-1.81

815

593

177

53

ПИРИНПЛАСТ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Химия

11231

12848

14.40

988

545

171

54

КИМАКС ТРЕЙД

ПЕТРИЧ

Търговия

11456

12659

10.50

53

58

13

55

БЕТА 111

БЛАГОЕВГРАД

Търговия

11787

12639

7.23

195

110

107

56

ВАНЧО ГОСПОЙЧКАТА - ПЕТЪР
МИРОВАЛИЕВ

ПЕТРИЧ

Търговия

12490

12633

1.14

21

10

6

57

ЛКВ ДИМОВ

БЛАГОЕВГРАД

Транспорт

13231

12587

-4.87

1413

336

63

58

КАБТЕК

ПЕТРИЧ

Търговия

14258

12437

-12.77

392

402

1

59

ЕНЕМОНА ЕКОГАЗ

ПОЛЕТО

Търговия

7635

11787

54.38

820

1657

39

60

ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕТРИЧ

ПЕТРИЧ

Горива и енергия

3023

11740

288.36

-706

-453

26

61

КИРИЛ СТОЙЧЕВ - 97

БЛАГОЕВГРАД

Транспорт

8613

11585

34.51

295

450

58

62

Д. И. С. ТЕКСТИЛ

ПЕТРИЧ

Търговия

8847

11525

30.27

1226

1170

1

63

БК-ДИСТРИБУШЪН

БЛАГОЕВГРАД

Търговия

10066

11500

14.25

301

234

46

64

КОЛОР ФУУДС

ПЕТРИЧ

65

ФЕШЪН СЪПЛАЙ

БЛАГОЕВГРАД

66

СТРИМОНА

67
68

2017

2018

2018/2017

Храни и напитки

11803

11321

-4.08

1350

1454

228

Текстил и облекло

16652

11216

-32.64

2401

1550

30

ПЕТРИЧ

Търговия

10311

11131

7.95

198

277

18

КОТОН ТРЕЙД

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Търговия

9355

10776

15.19

539

495

2

СТОМИ 79

БЛАГОЕВГРАД

Търговия

9534

10657

11.78

348

142

49

69

КОНТИ ХИДРОПЛАСТ

ПЕТРИЧ

Търговия

5557

10588

90.53

81

73

2

70

ЕКОРЕПЛАСТ

САНДАНСКИ

Химия

10903

10387

-4.73

1304

755

115

71

ПОСТОЛОВСКИ

БЛАГОЕВГРАД

Транспорт

4720

10317

118.58

232

278

51

72

СТИЛСТРОЙ-М

БЛАГОЕВГРАД

Строителство

4999

10179

103.62

209

998

79

73

ЕЗАКС

БАНСКО

74

САНДАТЕКС 2006

САНДАНСКИ

75

МЕЛВИТА

76

МОДЕЛО

77

МИК Г 2009

78

ЛАВОРТА ТРАК

79

Търговия

8668

10113

16.67

490

583

3

Текстил и облекло

10675

10083

-5.55

134

286

123

САНДАНСКИ

Търговия

3660

10078

175.36

154

189

3

КОПРИВЛЕН

Текстил и облекло

8684

10011

15.28

638

506

67

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Търговия

4240

9970

135.14

269

316

35

БЛАГОЕВГРАД

Транспорт

9053

9827

8.55

347

338

21

ПИРИН ОЙЛ ГРУП

БЛАГОЕВГРАД

Търговия

9203

9762

6.07

18

59

47

80

М-БГ ТРАНС

БЛАГОЕВГРАД

Транспорт

8682

9753

12.34

648

1246

31

81

БОДРОСТ - 96

БЛАГОЕВГРАД

Строителство

10055

9667

-3.86

687

743

82

82

НИКМАР КЪНСТРАКШЪН

ПЕТРИЧ

Строителство

8242

9619

16.71

176

84

79

83

САШО ШПЕД

ПЕТРИЧ

Транспорт

6337

9616

51.74

1172

1944

60

84

ЛЕСКО

БЕЛО ПОЛЕ

Дървесина и мебели

9143

9371

2.49

-117

-31

65

85

ОМЕГА-61

ПЕТРИЧ

Търговия

8224

9316

13.28

144

204

2

86

УНО - 78

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Търговия

10539

9202

-12.69

345

251

40

87

МЕС-КО

ПЕТРИЧ

Храни и напитки

8422

9170

8.88

337

200

126

88

ФЕСТОНИ

МАРИКОСТИНОВО

Метали

7583

9156

20.74

1808

3288

63

89

НАТАЛИЯ-ММ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Машини

9505

9156

-3.67

174

167

811

90

ВИНАРСКА ИЗБА - ЛОГОДАЖ

БЛАГОЕВГРАД

Храни и напитки

8532

8943

4.82

368

152

43

91

МЕТАЛ ГРУП ИНДЪСТРИ

САНДАНСКИ

Метали

6767

8915

31.74

99

80

14

92

БУЛГАРКОНСЕРВ РУПИТЕ

РУПИТЕ

Храни и напитки

7326

8902

21.51

574

1503

59

93

ВЕГА-ТЕКС

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Текстил и облекло

9639

8814

-8.56

862

675

513

94

ВАНИКО

БЛАГОЕВГРАД

Машини

7962

8809

10.64

700

693

217

95

ЕТИКОМ

ПЕТРИЧ

Химия

7218

8702

20.56

161

541

82

96

ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ
"СТРУМЕШНИЦА"

ПЕТРИЧ

Търговия

8023

8505

6.01

44

61

75

97

БЪЛГАРИЯ ХОЛИДЕЙЗ

РАЗЛОГ

141

98

ДЖАМПИ

ХАДЖИДИМОВО

99

РАСТЕР-ЮГ

БЛАГОЕВГРАД

100 НИКОС-ГАЛАКСИЯ
ОБЩО ЗА ТОП 100

ПЕТРИЧ

Туризъм

7413

8465

14.19

353

-1476

Текстил и облекло

5548

8440

52.13

-79

64

30

Строителство

6211

8397

35.20

63

27

101

Търговия

8410
2 052 432

8298
2 317 376

-1.33

254

236

11

988.32

46 166

135 886

12 769
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SСъс затварянето на фабриката на
“Булгартабак” изчезна едно легендарно
за страната производство | снимка
Цветелина Белутова

лв. приходи и печалба от 10.9
млн. лв. Осигурява заетост на
44 души.
Над 580 души работят във
фабриката „Салвамед“ в Сандански. Тя произвежда медицински изделия, болнични облекла, изделия за еднократна
употреба, санитарни комплекти за хирургически операции,
инструменти. Дружеството
е част от международната
STS Medical Group, която е
европейски лидер в този сектор. През миналата година
постъпленията на фабриката
в Сандански са били близо 39
млн. лв., а резултатът от дейността е загуба в размер на 116
хил. лв.

Къде е туризмът

4500 души, а сега заетите са
над 12 хил. души. За това спомага ръстът на бизнеси като
този на „Виттвер България“
– компанията е част от едноименния германски холдинг за
спедиция, логистика и транспорт, който има база в село
Покровник. От там се правят
курсове с камиони към клиенти в Гърция, Турция, Италия,
Англия, Ирландия. През миналата година фирмата е имала
163 служители и приходи от
35.2 млн. лв.
Сред производствата, които
разкриват заетост и са ориентирани към износ, е и това на
италианската „Скаме България“, която произвежда пластмасови детайли като прекъсвачи, щепсели, влагозащитени
кутии за електрически инсталации, детайли за машини и
играчки за шоколадови яйца.
През миналата година предприятието е имало 57.5 млн.
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Ако има нещо, което буди
недоумение при прегледа на
състоянието на едрия бизнес
в Благоевград, това е отсъствието на хотелиерите в класацията, при положение че в
тази част на страната е концентриран ски туризмът и покрай
него зоната около Банско и
Разлог се обособи като зимния
Слънчев бряг. Според статистическите данни за областта
в регистрираните над 1700 хотели и ресторанти са заети 10
хил. души, а декларираните
приходи от 253 млн. лв. не са
достатъчни за излизането на
печалба и секторът е на загуба
от 5.3 млн. лв. В района се намират някои от най-големите
хотелски центрове в страната
като "Пирин голф", "Кемпински гранд арена", "Гранд хотел
Банско", "Катарино СПА", но
въпреки луксозния им статус
собствениците им не се виждат в класацията на големия
бизнес с дребни изключения.
Едно такова е концесионерът на ски пистите над Банско
"Юлен", с приходи от 36.4 млн.
лв. и печалба от дейността за
миналата година в размер на
3.7 млн. лв. Дружеството, в което като мажоритарен собственик се афишира ски шампион-

Концесионерът
на ски пистите
в Банско „Юлен“
е завършил
годината с
приходи 36.4 мл. лв.
ът Марк Жирардели, остава в
орбитата на кредитора Първа
инвестиционна банка (ПИБ).
Опитите му да получи разрешение за разширяване на ски
зоната над града с мотив, че
има дисбаланс между легловата база в Банско и капацитета
на ски зоната, поради което се
оформят опашки през зимата,
засега са неуспешни.
Друг представител на туристическия сектор в класацията
на големите е "Пирин голф холидейз клуб", което с решение
на Благоевградския окръжен
съд от януари миналата година е в несъстоятелност. В последния му отчет се виждат извънредни приходи от 20.9 млн.
лв., което може да е резултат
от продажби на активи от страна на синдика. Кредитори на
5-звездния комплекс са банки,
ютилити компании, инвеститори в комплекса, Националната
агенция за приходите.
В топ 10 е и собственикът
на "Катарино СПА хотел" "Хидроенергийна компания"
(ХЕК). Тя придоби комплекса
през 2016 г., като веднага след
това се впуска в основен ремонт на наличните 139 стаи, 17

вили, СПА център с три басейна, конферентни зали, механа,
боулинг. Хотелската дейност е
възобновена през 2018, като за
миналата година комплексът
има приходи от 2.2 млн. лв. и
загуба от 2.5 млн. лв. Осигурявал е работа на 102 души.
Самата ХЕК е емблематична за Благоевград компания.
Стартира като партньорство
между предприемачите Иван
Чапов и Владимир Табутов,
като първоначално се фокусира върху гражданско строителство и изграждане на водни
централи. През последните
10 години обаче фирмата се
превръща в един от големите
строители на фотоволтаични
паркове, а големият успех
идва със спечелването на проекти зад граница. Сред държавите, в които са работили екипите на благоевградския ХЕК,
са Япония, Чили, Йордания,
САЩ, Австралия, Мексико,
Мароко, Дубай. Данните за
миналата година показват,
че бизнесът на групата продължава да расте - приходите
са били 43.3 млн. лв., което е с
4.2% повече спрямо предходната година, а печалбата е 742
хил. лв. Бизнесът дава работа
на 585 души.
След малко повече от 10
години заедно в бизнеса през
миналата година двамата
съдружници поглеждат в различни посоки, за което свидетелстват преструктурирания
на собствеността и ръководните екипи.
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История
Историята на пивоварната в
Благоевград, днес собственост
на "Карлсберг", датира от 1965 г.
Тогава в града започва изграждането на фабрика за бутилиране на пиво в системата на
ДСО „Винпром“. Постепенно
потреблението нараства и ръководството на ДСО „Българско пиво“ взема решение към
фабриката за бутилиране да се
изгради и пивоварна. Заводът
„Пиринско пиво“ е официално
открит на 26.03.1971. Към 1980 г.
годишният му капацитет достига 40 млн. литра пиво.
Пивоварната е раздържавена по линия на масовата приватизация през 1997 г., като 70%
от акциите на дружеството
стават собственост на няколко приватизационни фонда
и индивидуални участници.
Най-голям дял - 34%, придобива приватизационен фонд
„Златен лев“. През 1998 г. се
приватизират още 24% от капитала на дружеството чрез Българска фондова борса - София.
През 2001 г. „Пиринско пиво"
АД открива нова инсталация за
производство на наливна бира.
Разнообразява се асортиментът - освен „Пиринско светло“
и „Пиринско тъмно“ на пазара
е пусната и премиалната бира
„Златен елен“.
От ноември 2002 г. "Пиринско" става част от международното портфолио на датския пивоварен концерн "Карлсберг",
което е и ключов момент в
нейното развитие. През септември 2004 г. "Шуменско
пиво" и "Пиринско пиво" обединяват ресурси и активи под
името "Карлсберг България".
Обединението на двата завода
сформира най-бързо развиващата се пивоварна компания
в страната.
През 2017 г. производственият обем на двете ни пивоварни
(Шумен и Благоевград) е около
1 740 000 хектолитра, като основната част се реализира на
местния пазар.
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Свежо от
планината

01

В кухнята на благоевградската
пивоварна на лидера по продажби
на бира „Карлсберг България“
автор
Десислава Лещарска

Асортимент
В благоевградската пивоварна се произвеждат "Пиринско",
както и различните разновидности на сайдера Somersby.
Отделно "Карлсберг България" произвежда и внася на
пазара "Шуменско", "Туборг",
"Карлсберг", чешката Zatecky
Hus, френската Kronenbourg
Blanc, чешката Budweiser
Budvar, немската пшеничена
бира Erdinger, златистия испански лагер с цитрусови нотки San Migel Fresca, италианската Angelo Poretti с няколко
вида хмел и Brooklyn Lager. От
2018 година компанията включи в асортимента си и бира без
алкохол – Birell.
От май 2017 г. заводът в Благоевград работи с най-модерната и иновативна технология в
пречистването на отпадните
води. Иновацията е анаеробен биологичен реактор, известен като BIPAQ IC реактор
за вътрешно пречистване на
водите. Той осигурява биологично третиране на 100% от
отпадните води на завода. Инвестицията в пречиствателната станция е 5 млн. лева, като
това е една от стъпките в посока постигане на нулев отпечатък от дейността. Визията на
"Карлсберг груп" за по-добър
утрешен ден се състои от четири амбиции: нулев въглероден
отпечатък, нулеви отпадъчни

води, нулева безотговорна консумация на алкохол и нулеви
злополуки. Всяка от тях е подкрепена от индивидуални измерими цели, които трябва да
бъдат постигнати до 2022 – 2030
година.

02

Компанията
„Карлсберг България“ е лидер
по продажби на бира в страната. През 2018 г. компанията
реализира приходи от над 165
млн. лв. и изпревари другите
големи играчи на пазара „Загорка“ и „Каменица“. Печалбата на компанията е била 23
млн. лв., а заетите - 488 души.
През 2018 г. дружеството е направило капиталови разходи
за 16.5 млн. лв., като фокусът
на инвестициите в бил в търговски съоръжения и подобряване на производственото
оборудване. Планираните за
2019 г. инвестиции надхвърлят
21 млн. лв. и са насочени към
подобряване и автоматизиране
на технологиите.
По данни на Nielsen през
миналата година компанията
е увеличила пазарния си дял
до 35.1%, при 31.6% година порано. Онлайн проучване на
агенцията за пазара на бира
в България определя „Пиринско“ като най-консумираната
марка бира и втория най-любим бранд бира на потребителите.

03
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Как се прави
„Пиринско пиво“
Производството на бира минава през няколко
основни етапа: варене, ферментация, филтриране, след което идва ред на бутилирането й. Необходимите суровини са малц, хмел
(1), вода и мая, а в рецептата на "Пиринско" се
използва и царевичен грис.
04

05

Първият етап е смилането на зърното и
смесването му с вода. В т.нар. майски съдове
(2) водно-зърнената смес се "майчува" - бърка
се на висока температура, докато големите
молекули се раздробят на прости захари.
Във филтрационен апарат, наречен цедилна
каца, "озахарената" смес се филтрира - течността се отделя от твърдите частици,
след което отива за варене. Вари се на 102
градуса. По този начин се извличат горчивите
вещества от хмела. Хмелът, който се влага
в „Пиринско“, е внос и пристига под формата
на гранули. У нас няма достатъчно производство на хмел, за да обезпечи работата на
пивоварните. Малцът е от България.
Варката отива в машина, наречена вир пул
(3), в която сместа се върти по стените на
съда и по този начин механично утайката се
отделя от пивната течност.
Така избистрената течност отива по тръби,
охлаждайки се, в огромните ферментатори (4). Ферментаторът е с обем 42 хектолитра - мерната единица, с която работят
пивоварните. Един хектолитър е 100 литра.
В пивоварната на "Пиринско" има 17 ферментатора.

06
07

08

В тези огромни "бирени цистерни" се подават
и дрождите, които активират процеса на
ферментация. Обикновено той продължава
7 дни, но може да се ускори или забави. В съда
освен това има определено налягане, което
помага на алкохола и въглерода да се задържат в бирата. "Пиринско" е лагер - бистра
бира с чист и лек аромат и точно определен
процент алкохолен градус, който изисква
прецизност на процеса.
След ферментацията бирата се филтрира още веднъж и се охлажда до 2 градуса за
"Пиринско" и до -1 за "Ледено". По-ниската
температура дава по-свеж аромат, а в
производството на самото "Ледено" се влага
специален хмел. След поредното филтриране
бирата се прехвърля в т.нар. успокоителни
танкове (5), където газовете се уравновесявят и се получава характерното за бирата
насищане с СО2. Време е за бутилиране. Съдовете - стъклени бутилки или PVC, се пастьоризират с пара (6), пълнят се, затварят се и се
пакетират (7). Бирата е готова за дистрибуция (8).
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Вие сте един от основателите на компанията през 1992 г. Защо с партньорите ви се насочихте към инвестиции в
месопреработвателната индустрия и
защо избрахте Благоевград?
Аз и двамата ми партньори завършихме хранителния институт в Пловдив в
специалност „Месо и месни продукти“
и компетенциите ни бяха изцяло в тази
област. Не съм от този район на България, но се омъжих тук и започнах работа
в държавния месокомбинат „Родопа“,
който по-късно придобихме.
Когато стартирахме компанията в началото на 90-те, тя се казваше „Карол“ и
производството беше базирано в Разлог.
Започнахме там, защото тамошният аграрно-промишлен комплекс (АПК) обяви
продажба на сгради, бивши тютюневи
сушилни, и ние решихме, че можем да
се явим на търг и да започнем производство на колбаси в тези помещения.
Преместихме се в Благоевград през
1999 г., когато бяха привлечени испанските партньори и фирмата се преименувана на „Карол Фернандес миит“. Купихме
сградата на „Родопа“, а заводът беше
реконструиран и модернизиран няколко
пъти за всички 20 години, откакто сме
тук.
Какъв е размерът на направените инвестиции от създаването на предприятието до днес, включително в оборудване
и технологии?
Ние намерихме бившия месокомбинат
„Родопа“ в много окаяно състояние - с
паднали тавани и стърчащи арматури.
По-късно си дадохме сметка, че ако бяхме започнали на гола поляна, нямаше
да се наложи да влагаме толкова много
усилия и финансов ресурс, колкото ни
отнеха ремонтите и реконструкцията
тук. През 2006 г. обаче бяхме първите
лицензирани за експорт в европейската
общност, което значи, че още тогава сме
направили всичко, за да покрием европейските производствени критерии и да
сме на международно ниво.
Непрекъснато инвестираме и сме направили инвестиции в производствени
зали, сграден фонд и оборудване за повече от 22 млн. евро. Били сме бенефициенти по САПАРД и Програмата за развитие на селските райони за част от тези
инвестиции. Стремим се да сме в крак с
времето и винаги купуваме и внедряваме най-новите технологии и машини на
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Направили сме
инвестиции за повече
от 22 млн. евро
Тонка Трайкова,
управляващ съдружник в КФМ
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ПРОФИЛ
Тонка Трайкова е управляващ
съдружник на „Карол Фернандес
миит“ (КФМ). Завършила е Университета по хранителни технологии в
Пловдив и целият й професионален
път е свързан с месопреработвателната индустрия. Преминала е
обучения по финансов мениджмънт
в САЩ и по маркетинг мениджмънт
в Япония. Била е преподавател в
Югозападния университет в Благоевград.

КОМПАНИЯТА
„Карол Фернандес миит“ (КФМ) е
петият по стойност на продажбите производител на преработени
меса на българския пазар. Компанията е създадена преди 20 години,
след като в предшественика й
„Карол“ влизат испански акционери.
След промяната основателите на
„Карол“ остават мажоритарни собственици в КФМ. Днес Тонка Трайкова и Тодор Наков имат по 24% дял в
компанията, а 19.4% от дяловете са
на други българи физически лица.
КФМ произвежда салами, шунки,
варени колбаси, кренвирши, пастети, бекони, филета и е силна в
сегмента на продуктите с традиционно специфичен характер
като „Панагюрска луканка“ и филе
„Елена“. Основните й продажби са
на местния пазар, където е представена с марките „Молерите“,
„Маестро“, „Чановете“ и др. От три
години насам компанията работи
и за експорт. Той се осъществява
чрез партньорската мрежа на Lidl
(в промоции и тематични седмици)
и продуктите й вече достигат
до пазарите в седем европейски
държави.
КФМ внася суровините си от Европа и няма собствена кланица.
Във фабриката на КФМ в Благоевград работят 120 души, а заедно с
търговския екип и логистиците
заетите са 170.
През 2018 г. дружеството има
приходи от 33 млн. лв. и печалба от
4.5 млн. лв.

пазара за нашата индустрия. Новата ни
инвестиция е в техника за фино нарязване на салами и опаковане в газова среда.
Откога работи тази линия и кога продуктите, опаковани в газова среда, ще
стигнат до пазара?
Първата ни линия за нарязани продукти
е отпреди 10 години, но доскоро правехме и вакуумирани опаковки. Сега вече
всички ще са опаковани в газова среда,
с което ставаме по-екологични и по-модерни. Всеки на българския пазар прави
нещо такова, но смятам, че ние го правим най-мащабно. Портфолиото е вече
на пазара.
Тази опаковка е иновативна, понеже
запазва качествата на месото по найдобрия начин. За да стигнем до дебют с
тези продукти, трябваше да изчакаме и
пазарът да узрее. Технологията изисква
непрекъснатост на процеса в хладилната
верига. Ако асортиментът не се съхранява добре, се поврежда, защото газта
се надува в опаковката.
В модерната търговия в най-развитите
страни повечето опаковки вече са такива, а щандовете за откритата търговия
с нарязани колбаси са почти изпаднали
на нула.
Имате поглед върху развитието, икономиката и живота в града в един попродължителен период. Кои са най-големите промени, които се случиха за тези
20 години?
По време на социализма в града имаше
много предприятия – завод за печатни
платки, завод за части за запаметяващи устройства, завод за високоговорители и други. Тютюневият комбинат на
„Булгартабак“ осигуряваше заетост и
конкурентни заплати. Благоевград имаше не една, а две индустриални зони с
предприятия, които работеха на пълен
капацитет. В зоната, в която сме в момента, беше цялата хранителна индустрия
с винзавод, хлебозавод, предприятие за
млечни продукти и месопреработка.
Не изпитвам носталгия и не ме разбирайте погрешно, не искам да хваля онези
години по никакъв начин, но е факт, че
в тази зона сега сме останали само две
предприятия – ние и „Карлсберг България“. Градът е бил силен икономически,
но след промените всичко спря да работи
и потъна в забрава. Колапсът в селското
стопанство се отрази на хранителните

предприятия. Малко известен е фактът,
че в област Благоевград беше един от
най-големите свинекомплекси в страната - този в село Зелен дол. Цялата област
беше земеделски район със силно развит
животновъден сектор. Сега няма нищо
от това.
По отношение на градската среда, когато аз пристигнах през 1986 г., Благоевград ми изглеждаше потресаващо, беше
като село. Всичко в центъра на града се
построи много бързо заради едно посещение на дипломатическия корпус – партиен дом, окръжен съд, театър, централен
площад. Правиха се улици и облицовки
на сгради. Корпусът дойде през 1987 г.
и целият път от София се сдоби с нов
асфалт.
Оттогава обликът на града не се е променил съществено въпреки ремонтите,
които се правят.
А защо според вас не се появиха нови инвеститори, след като големите предприятия затвориха?
Според мен се разчиташе на частната
инициатива на хората, но възможностите за по-едър бизнес бяха ограничени и
масово се започваха по-дребни предприемачески инициативи, които няма как
да вдигнат такъв град на крака.
Какъв е Благоевград днес?
И преди, и днес Благоевград остава приятно градче с красива природа и много
перспективи, които не са оползотворени.
Ако всички разберат, че трябва да работят и искат да направят нещо, имат много възможности тук. Освен това градът
е чист, никога не е имало замърсяваща
индустрия, което отваря възможности
за зелени инвестиции.
Има ли проблем за вашия бизнес, свързан
с това, че се намира в по-малък областен
град?
Развитието на нашия бизнес не е във взаимодействие с локацията. Ако бяхме в
София, щяхме да имаме същите проблеми и те са свързани с човешкия фактор.
Младото поколение масово не гледа на
работата като на нормална човешка
дейност. Подготовката на кадри е слаба
и бизнесът трябва да прави собствени
инвестиции и академии, за да обучава
хората.
Как привличате и задържате хора > 36
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ниво. Такова ниво машината постига
по-лесно.
Машините обаче също трябва да се
поддържат и според мен намирането на
кадри в техническите професии е най-големият проблем не само в областта, а в
цялата страна. Ние обучаваме сами всичките си техници, но на практика това са
знания, които те трябва да са получили
в средното си образование.

в компанията?
Проблемът е, че младите хора в града не
искат да работят. Доходите при много
от тях идват от семействата, които са в
чужбина. Тези млади хора, ако имат възможността да харчат, без да се трудят,
я предпочитат. Прави впечатление, че
новите поколения са много ерудирани
и имат широки познания, но някак си в
течение на времето са се изгубили трудовите навици. Това важи много повече
за производството, отколкото за други
сектори. Търсят се повече позиции в
администрацията.
Американският университет в Благоевград не произвежда работници, а
хора, които се очаква да заемат някакви
по-високи позиции и ще търсят възможности за кариера. От тази гледна точка
не сме облагодетелствани от това, че се
намираме в университетски град.
От друга страна, да намериш подготвени кадри за индустрията се оказва
трудно и в национален план. Според мен
всички предприятия от хранителната индустрия изпитват тежка нужда от млади
и подготвени хора на всякакво ниво – и
на производствено, и техническо, и хранителни технолози. Преди имаше много
техникуми, които захранваха сектора с
кадри. В момента такива няма.
Или пък ако има, хората, които завършват, изобщо нямат намерение да
работят в тази сфера, а се заемат с нещо
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Да намериш подготвени
кадри в хранителната
индустрия се оказва
трудно и в национален
план.
друго. Самата дума производство ги отблъсква.
Все още ядрото на нашите служители,
или около 80% от тях, са хора, които са в
компанията от самото начало. Това, че
предлагаме добри заплати и условия, ни
прави атрактивен работодател и като
цяло нямаме проблем с намирането на
кадри и текучеството.
А ще заменят ли машините хората в
сферата на производството на храни?
Ние автоматизираме производството,
каквато е и глобалната тенденция, а причините за това са две. Първо, факт е, че
трудът в България става все по-скъп и,
второ, индустрията ни изисква спазване
на все по-сериозни стандарти. Тогава, когато този стандарт е в ръцете на човека,
човекът трябва да е на изключително

Можете ли да обобщите предимствата и недостатъците на това производството да се намира в малък областен
град в близост до столицата? Смятате
ли, че тя „изсмуква“ потенциала на района?
Географски ние стоим много добре и
магистралата безспорно дава големи
възможности на града. Това вече се регистрира от инвеститорите.
Важно е местната власт да създаде
условия за бизнес. Покрай двата университета са налице квалифицираните
кадри.
Това, че в момента София ги изсмуква
от Благоевград, е много вярно. Откакто
има и магистрала, много хора пътуват
на работа там и се връщат в края на деня.
Столицата е като магнит за тези, които
искат да работят. Обратната тенденция
обаче я няма. Ние имаме само един човек
в компанията, който се върна от София,
и един, който пътува на работа дотук.
Големите инвестиции и откриването на
работни места могат да променят това.
Как ще приключи 2019 г. за КФМ?
Нашата голяма болка тази година се казва африканска чума. Това е глобален
проблем, а не само български и се отрази
на пазара на свинско в целия свят. Когато Китай започна да внася месо, защото
беше засегнат от проблема, цената на европейската суровина се покачи двойно.
В същото време ние не можахме да апликираме това увеличение на суровините
към нашите клиенти, което автоматично
означава, че финансовите резултати ще
пострадат, макар че продаваме повече и
се очертава да имаме ръстове.
Годината беше трудна и се бяхме фокусирали върху решаването на проблемите, но планираме нови серии и през
2020 г. Продължаваме да мислим много
в посока чисти и здравословни продукти
без изкуствени добавки.
Интервюто взе Силвия Радославова
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Q Освен меката зима почвата в района
на Петрич също се оказва изключително
благодатна за отглеждането на киви,
защото задържа влагата

Ентусиазмът на
младостта

Българският дом
на кивитo
Семейната
ферма Kiwi.Bg е
единствената в
страната, която
отглежда плода и
прави продукти от
него
автор
Калина Горанова

Около половината
от кивитата се
преработват за
сладка, шоколад,
чай и сапуни. За
това семейната
ферма разчита на
външни фирми,
но продава и
тези продукти
самостоятелно.

“Български плод под
прикритие” - така семейството на Албена
Георгиева нарича кивито. Може да сте виждали
Албена на Римската стена в
София, където всяка събота
от пет години продава плода и
произведените от него сладка,
шоколади, чай и сапуни.
Семейната ферма е на двете
сестри Албена и Костадинка.
Kiwi.Bg всъщност е единствената, която официално и осъзнато гледа киви в България и
прави продукти от него. Продукцията е чиста от химии, а
през 2018 г. собствениците спечелиха титлата най-модерна
българска ферма.
Насажденията с киви са в
Петрич - земята на екзотиката в българското земеделие.
Според Албена обаче хубавото
на плода е, че може да вирее в
цяла България без най-северните точки. Засадили киви
дори в София - оцеляло три
зими. На третата някой го откраднал.
Семейството на Албена
отглежда екзотичен плод, но
в класически българска реалност и проблемна среда за
малките земеделски стопани.
С нея говорим за кражбите,
които обезкуражават, за не-

Б

адекватността на еврофондовете, за държавата, която не
обича да се занимава с дребни
неща, и колко е трудно да запазиш голия ентусиазъм.

Петрич, Франция
Насажденията с киви са от
1978 г., когато проучвания в
Петрич установяват, че климатът е подходящ и местният
председател на Аграрно-промишления комплекс взима
решение да се култивират 500
декара с френско киви.
Освен меката зима почвата
в района също е благодатна богата на хумус и задържаща
влагата. Кивитата приличат
на лозята. Издържат до минус
16 градуса, но ако зимата е студена, има риск да замръзнат,
особено в по-младата си възраст. Затова през първите години след засаждането в Петрич
плодът расте в оранжерии за
адаптация. Най-рискова за
него е сланата, която в априлмай може да попари младите
връхчета. Ако те не се подрязват два пъти годишно, растенията спират да дават плод.
Най-нужното за кивито са
търпението и времето, казва
Албена, защото то започва да
дава плод чак на седмата година.

При връщането на земите през
1994 г. родителите на Албена
и Костадинка се оказват с пет
декара киви. Това се случва,
след като големият, създаден
в социализма комплекс от 500
декара е раздробен между
много различни собственици.
Първоначално някои се
опитват да гледат кивито.
Постепенно обаче младите
хората започват да напускат
града, а част от земята влиза
в регулация и е продадена
за изграждане на халета и
помощни постройки. Според
Албена за всяко малко стопанство е ключово младото и
старото поколение да работят
заедно. Само така опитът среща ентусиазма на младостта
и фермите оцеляват и стават
устойчиви във времето.
През 90-те от създадените
500 декара остават 200. Повечето стопани гледат кивито,
но не с визия за модернизация
и развитие, а просто за да го
продават на борсата.
В този период семейната
ферма се управлява от родителите на Албена, а тя и сестра й само помагат. Когато
родителите си отиват, двете
градски момичета трябва да
решат какво да правят със земята, на която освен киви има
още 5 декара лозя и пчелин.
“Решихме да ги запазим
не само като територия, но и
като насаждения, и осъзнато
отглеждаме киви от пет години ние двете”, казва Албена.
Бизнесът остава семеен, като
активна роля в него вече има
и съпругът й Васил Попов.
Албена определя семейството като “градски хора, които
отглеждат киви”. Всички работят на две места. Албена и
съпругът й живеят трайно в
София и пътуват всяка седмица до Петрич и обратно. Костадинка е там и координира
задачите.
> 38

capital.bg | декември 2019 | К Градове

38 | КОМПАНИИ
Q Костадинка Георгиева и сестра й Албена
отглеждат 5 дка киви, а годишната им
продукция е до 4 тона плод

Плод с много
приложения
Допреди две години Kiwi.Bg
продава само свежо киви. Годишната продукция на стопанството не е голяма, варира
между 3 и 4 тона. Брането се
случва в края на октомври.
Малката особеност е, че кивито се бере неузряло и има
следберитбено зреене. Така то
става най-вкусно за хапване
през декември и януари.
Сега фермата продава половината продукция като
свеж плод. Остават обаче
едни дребни плодове, които
трябва или да се изхвърлят,
или да се преработват. “Когато човек си освободи съзнанието, че кивито е някакъв екзотичен плод, нещата
си идват на мястото”, смята
Албена.
Така се стига до опитите в преработката. Първо е
сладкото, което се прави от
партньор в Асеновград. То се
продава под бранда “Сладката Мария”. За шоколада
фермата избира да работи с
базираната в Пловдив занаятчийска фабрика на Винсент Гайо. Готовността за
експерименти е важна част
от профила на партньорите.
Плодът не се приема от масата за традиционен и някои
производители не искат да
правят опити с него, при все
че отговорността за пласирането на продукцията е на
Kiwi.Bg.
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Партньор в изработката
на сапуните са две сапунени работилници - „Миява“
и „Сапунена работилница“.
Продуктите се предлагат в
8 различни аромата и с ексфолиращ ефект. По-късно се
появява и чаят. Кивито не е
третирано с препарати, така
че обелките, които остават,
след като суровината се превърне в сладко, се използват
за чай с добавка плод киви,
шипка, ябълка и тиква или в
комбинация с горски плодове.
Любопитен факт е, че обелката съдържа три пъти повече
оксиданти от самия плод и е
по-богата на витамин C.
В някои случаи плодовете
трябва да се сушат. Фермата
възлага тази услуга на две
фирми в София и в Хасково.
Сушеното киви се влага в шоколада и в сапуните, а сега
Kiwi.Bg разработва и ексфолиант.
Следващите идеи са за производство на оцет, плодово
вино и ликьор.

Пазарът на вкус
За продажбите двете сестри
избират три канала - фермерските пазари, малките специализирани магазинчета и
онлайн.
Всеки петък преди пазара
на Римската стена Албена
сортира кивитата, а вече има
и натрупани лични впечатления от контактите си с хората,
които идват да пазаруват. “За

нас става все по-лесно да се
продава българското киви,
защото хората са по-информирани, все по-отговорни
към здравето си и все по-любознателни. Ние променихме
навика им. Зимата очакват
кивито”, казва Албена.
Семейството е приело популяризирането на българското
киви като своя мисия. На пазарите, където продуктите
могат да се опитват, Албена
установява, че продажбите
вървят по-добре. Facebook
e другият успешен канал за
продажби, като там се правят
колективни заявки. Естествено основните продажби са
концентрирани в големите
градове и най-вече в София,
където е основната търговия.

Големите проблеми
на малките
производители
Когато обаче излезеш от столицата, проблемите на малкия производител се виждат
по-ясно. Според Албена трудността не е в отглеждането, а
в съхранението на плода. Или
както казва сестра й Костадинка: “Продукцията става
твоя, когато успееш да я прибереш от полето, не докато е
на полето.” Няколко дни порано в техния парцел отново
е имало кражба на киви. Това
за съжаление не е нещо необичайно.
“Навсякъде полицията неглижира земеделските кражби, а това действа много де-

Невъзможността
на държавата да се
справи с кражбите
на земеделска
продукция са едно
от основните
неща, които
обезкуражават
малките стопани.

мотивиращо”, казва Албена.
Този проблем е по-сериозен
за по-малките ферми, защото
големият стопанин по-лесно
може да организира охраната
на продукцията си.
Другият проблем е в намирането на сезонни работници,
тъй като сезонната земеделска работа в чужбина е далеч
по-изгодна и добре платена.
Албена би искала да има
някой, който да се грижи за
нивата, но по програмите се
дават пари или за секретарка,
или за компютърен специалист - неща, които не трябват наистина, поне в техния
случай. Общото впечатление
е, че средствата се дават по
калъп, а не за определена
нужда на фермата. “Спускат
готови програми. Малките
стопанства няма кой да ги
представлява пред министерството. Никой не иска да се
занимава с малки неща. Малките неща се случват бавно и
мъчително”, казва Албена.
Европрограмите са сериозен проблем и според Албена
объркват и реалното земеделие. Често целта е просто усвояване на средствата, а не
дългосрочното развитие на
проекта. Kiwi.Bg не участва
по програми, защото те водят
и до сериозно обвързване.
Според Албена държавата не
е добър партньор и ролята й
не е да помага с програми, а
с реални закони.
Друга спирачка пред малките производители е и забраната за продажба на домашна
храна. Това създава необходимост да инвестираш в цех за
всеки вид продукт - сушилня,
цех за сладко, цех за сапуни.
За малките производители не
остава друга опция, освен да
си партнират. Повечето обаче
просто избират да продават
свежата стока на борсата и
това ги поставя в зависимост
от прекупвачи и преработватели. “Това са наследствени
земи. Винаги трябва да има
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решение за допълнителни
доходи. Държавата трябва
да намери решение да стимулира ентусиастите”, казва
Албена.

Сладко-кисело
бъдеще
Бъдещето на Kiwi.Bg е фокусирано върху отглеждането
на продукцията и търсенето
на нови решения за преработка. “Ще запазим стопанството в дългосрочен план и
искаме всички продукти да ги
направим част от навиците на
хората”, казва Албена.
Опазването на реколтата е
това, което спира семейството й да инвестира в разширяване на масивите. Кражбите в момента са го отказали
дори от инвестиции в капково
напояване. Обект на посегателства е и другият продукт,

в който виждат потенциал и
искат да развиват - медът.
Семейството има 10 кошера
в планината Беласица, медът
е кестенов и атрактивен за
други пчелари. При гроздето
нещата са различни, тъй като
там малките производители
могат основно да продават на
винзаводите.
“Имаме емоционално отношение към кивито и се
опитваме да го превърнем в
бизнес. Най-вероятно ако не
се откажем, до 5 години ще
се получи нещо. Но за момента няма как да го направим”,
относително позитивна е Албена. При 4 тона на година и
3 лв. на килограм това са 12
хил. лв. (без разходите), което
за 12 месеца не е в състояние
да изхрани две семейства,
така че никой не може да се
откаже от другата си работа.

RЗа производството
на продукти от
киви семейството е
избрало партньори,
които са готови да
експериментират.
Сред тях са
шоколадовата фабрика
“Гайо”, “Сапунена
работилница” и
“Миява”

darikradio.bg

Благоевград - 107.20 MHz

“Нещата са хубави, но се
случват по трудния начин.
Винаги сме с единия крак
навън”, казва Албена. После
обаче тя ще сортира плодовете и отново ще отиде на
пазара на Римската стена, за
да продължи да популяризира българското киви, което
въпреки леко киселия си вкус
умее да насити сетивата и с
мощна доза сладост.
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засега покриват нуждите на
съществуващите хотели, но
постоянно се регистрира интерес от инвеститори и местните се притесняват, че могат да
останат без вода за собствени
нужди - в селото има няколко чешми за минерална вода
за свободно ползване, както
и т.нар. чопури - пералища,
на които все още могат да се
видят жени и деца с легени с
пране. „Все още има големи
количества“, пояснява Юрганчева.

Баня – изгряващата
СПА звезда
Разложкото село все
по-успешно се налага
като атрактивна
дестинация за
балнеоложки туризъм,
а инвеститорският
интерес расте
автор
Десислава Лещарска

В планинското село
Баня има цели 72 сондирани и каптирани
извора с гореща минерална вода, което го прави
второто по богатство у нас на
този ресурс след Велинград.
То все по-успешно се налага
като популярна СПА дестинация - близо е до Банско и
Разлог, само на 5 км разстояние, но с доста по-балансирано
развитие на туризма и пазара
на имоти. Освен с минерални
извори селото привлича и с
исторически и природни забележителности. Заслуга за
репутацията на Баня имат и
няколко много успешни хотелски комплекса във висо-

В

SКъм
възстановената
Турска баня вече
има инвеститорски
интерес
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кия сегмент, които поставиха
дестинацията на картата на
луксозния туризъм.
По думите на бившия кмет
Мария Юрганчева: „Баня
се разраства, но не се презастроява.“ „Традиционно във
вътрешността на селото няма
големи парцели, няма големи
дворове, големите хотели са
изнесени в покрайнините и
мястото запази облика си. В
центъра има предимно малки
семейни хотелчета“, казва тя.
Юрганчева е кмет до ноември
тази година, когато губи изборите на балотаж от кандидата
на ГЕРБ Магда Първанова с 62
гласа. Преди да оглави местната администрация, с години
е работила в един от първите и
най-популярни СПА комплекси в Баня - „Римска баня“.
„За тази и миналата година
легловата база се е увеличила с над 500 места. Баня има
3000 души население и леглова база от 2500 места. Като
се сложат малките семейни
хотелчета и къщите за гости
- около празниците и летния
сезон жителите на Баня се удвояват“, казва бившата кметица. По думите й 72-та каптажа

Легендите за Баня
В периода 2012-2014 г. с финансиране от програма „Регионално развитие“ в с. Баня
са възродени двете стари
бани - Турската (Муртова или
Муртина) от XVII век и т.нар.
Римска, известна още като
Старата българска баня. Дотогава двете красиви каменни
постройки са в окаяно състояние, но с близо 2 млн. лв. са
възстановени почти в оригиналния им вид, а пространството около тях е облагородено и в момента функционира
като малък парк и градска
градина. Бенефициент по проекта „Адаптиране на паметниците на културно-историческо
наследство“ е община Разлог.
Той включва не само реставрация, консервация и експониране на двете бани - паметници
на културата, но и изграждане
на двете паркчета, създаване
на посетителски информационен център и обучение на
персонал, както и рехабилитация на улицата, която свързва
двете бани.
„Това е старата Римска
баня“ - сочи каменната постройка Юрганчева и продължава: „Легендата разказва,
че тя е построена по заповед
на Филип Македонски, който
бил ранен в някаква битка
край Воден (старото българско име на Едеса в днешна
Гърция). И тогава той научава за лековитата вода в Баня.

| 41
PБившият кмет на с. Баня
Мария Юрганчева разказва
легендата за Римската баня

Покрай селото минава и стар
римски път. Той идва и раната
му заздравява за две седмици.
Вече от Рим Филип Македонски разпорежда на това място, където е намерил помощ,
да бъде построена баня, за да
помага на всички. Твърди се,
че тя е връстница на Траяновата колона в Рим от 113 година
от новата ера.“ Т.нар. Римска
баня е реставрирана през 1730
г. и е функционирала до 70-те,
след което е оставена на произвола на времето. Тя е по-красивата от двете исторически
забележителности заради уникалната си мраморна облицовка, подменена преди няколко
години, защото била тежко
увредена. Много други неща
като мозайки, смесители и
фасади обаче са запазени във
времето. Преди реставрацията
от XVIII век горещата вода е
стигала до коритото по „спирали“, за да се охлажда. „Това
е най-топлият извор (близо 60
градуса по Целзий - бел. ред.).
Навремето тук беше пералището, или както го наричам,
„фейсбукът на моето време“,
казва с усмивка бившата кметица.
Турската баня в другия
край на селото е строена по
подобие на Римската. И за
нея се носят легенди. „В Баня
е имало турска махала, тук
е живяло заможно турско
семейство (Муртазови - бел.
ред.). Синовете на агата отиват на война и един от тях
праща армаган на баща си,
че е жив - едно гюле. Минава
време, те се връщат от война и
синът пита къде е гюлето. Бащата казал, че непотребното
гюле е отишло на торището.
Синът казал да го донесат,
разбили го, а вътре - пълно с
жълтици. Агата от благодарност към Аллах, че е запазил
синовете му живи, прави баня
с тези пари“, продължава с
разказите Юрганчева.
За съжаление в проектите
за възстановяване не са пред-

видени душове и съблекални
и двете бани не могат да функционират по предназначение,
но всеки посетител може да
ги разгледа и да послуша
увлекателните истории за
създаването им от служител
на местния туристически информационен офис, който се
намира до Муртината баня.
„Пет години след отчитане на
проекта по него не могат да
се правят никакви промени.
Този период изтича сега и на
мен много ми се иска баните
да се направят действащи“,
казва Юрганчева. Желанието
й вече зависи до голяма степен
от новата администрация на
селото. Ozturk Group, която
контролира хотела „Регнум“
в Банско и СПА комплекса
„Регнум“ в Баня, потвърди
пред „Капитал“ интереса си
да инвестира в турската баня,
така че тя отново да заработи
по предназначение.

Магнит за инвестиции
През 2016 г. в Баня заработва
луксозният комплекс „Хот
спрингс“ на строителния предприемач и бивш собственик
на ресторант „Крим“ в София
Явор Капитанов. Инвестицията се изчислява на между 10 и
20 млн. лв. Той е разположен
на 18 хил. кв.м разгъната застроена площ, включва 4-звезден хотел, СПА зона и балнеологичен център, регистриран
по Закона за лечебните заведения, 2 тенис корта, два големи
басейна и няколко по-малки,
конферентна зала, подземен
паркинг и др. Комплексът има
и собствено селско стопанство
с оранжерии и др. Макар и във
високия ценови сегмент, „Хот

2500

места за настаняване
има в Баня. От 2018 г.
досега легловата база се
е увеличила с 20 %.

спрингс“ може да се похвали
с висока целогодишна заетост
от около 70%. Комплексът
„Римска баня“ също отчита
целогодишна заетост от около
60%.
Инвестиции от порядъка
на 10-20 млн. лв. все пак са
рядкост, но по-малките също
заслужават внимание. През
миналата година например заработи „Регнум баня термал“
- комплекс с открити басейни,
ресторант и СПА център. Той
се намира зад турската баня
и е „продължение“ на хотел
„Регнум“ в Банско. Инвеститор е турският холдинг Ozturk
Group, собственици на бензиностанции “Опет” и на още
няколко хотела във високия
клас. Размерът на инвестицията е 1 млн. евро. “Това е един
от най-добрите комплекси от
този тип в региона, с изключително добра инфраструктура.
Посещава се много не само от
гости на хотела, но и от много
хора с апартаменти в региона,
туристи и местни”, казва Светлин Якимов, маркетинг мениджър на “Регнум”.
Тази година се довършва един от най-интересните
комплекси в Баня - къщи за
гости, изградени изцяло от
дърво. „Дървената конструкция е много различна от монолитното строителство“, коментира инвеститорът Иван
Пачеджиев. Вложението в
комплекса е над 2 млн. лв.
собствени средства. По думите му най-ценният ресурс на
Баня несъмнено е водата, но
освен нея клиентите държат
на качество и на различно преживяване. „Затова решихме

да рискуваме с този тип строителство, което не е много разпространено у нас и не е много
лесно за изпълнение“, казва
предприемачът. Комплексът
ще се състои от шест къщи,
които ще се изграждат поетапно. Първите две са завършени. Пачеджиев е на мнение, че
потенциалът на Баня остава
голям за разлика от Банско, а
местната власт работи добре
с инвеститорите.
От обявите на сайта на
община Разлог става ясно за
още една голяма планирана
инвестиция - в селото: благоевградската “Табак текник” на
Самир Хади Алдулайми иска
да строи комплекс върху 6
дка. Той ще включва 3-етажен
хотел, басейни, СПА център и
др. Инвеститорът е поискал
преценка за необходимостта от екологична оценка на
проекта. Самир Хади е иракчанин с българско гражданство, който от много години
развива бизнес в Благоевград
и София чрез фирмите си
„Юръпиън тобако сървисис”,
„Строй комерс 2003” и „Табак
текник”. Сред дейностите им
фигурират търговията с цигари и ремонт на машини за
цигарената индустрия, както
и строителство.
Преди две години Баня е
избрана и от един необичаен
инвеститор - производител
на балони за летене и батути. Заводът вече е изграден в
покрайнините на селото, а по
думите на бившата кметица
скоро там ще се провеждат
демонстрации, изложби и обучения във физичните закони
за деца.
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S Uva Nestum е семеен бизнес
на няколко поколения от рода
Билареви | Uva Nestum

завършила мениджмънт във
Франция, съпругът й също
работи в хотела като мениджър по храните и напитките.
Съпругата на Биларев отговаря за обученията по чужди
езици и за представянето на
комплекса. Сестра му Магдалена е технолог и заедно със
своята най-добра приятелка
Роси Георгиева и Димка Медарева приготвят виното.
Самият собственик Иван
Биларев се занимава със селско стопанство далеч преди
да бъде поканен в „Булгартабак“ като известен специалист
по тютюните преди приватизацията на компанията. Покъсно той заема постовете
на изпълнителен директор и
прокурист, а след продажбата
се завръща в района на Гоце
Делчев и към своя личен бизнес проект.

Хотел
в лозята
Как бутиковият Uva
Nestum Wine & SPA на
агронома Иван Биларев
еволюира от малко
винено стопанство до
дестинация за почивка
автор
Десислава Николова

Капацитетът за
производство на
избата е 10 хиляди
бутилки вино.
То се произвежда
само от
собствено грозде.
К Градове | декември 2019 | capital.bg

От виното към винения
туризъм

Всеки човек трябва да
има проект на живота си, казвал архитектът Лило Попов, който проектира бутиковия винен
комплекс Uva Nestum Wine &
SPA в близост до град Гоце
Делчев. Лозята, винарската
изба, паркът, зеленчуковите,
овощните градини, петзвездният хотел и развитието на
туризма в района са проектът
на живота на агронома Иван
Биларев, познат публично
като дългогодишен директор
на „Булгартабак холдинг“.
Той изгражда комплекса в
продължение на 17 години.
Започва с две идеи – да произвежда вино с високо качество,
а избата да остане малка и без
възможност за разширяване.
Концепцията за запазването
на мащаба всъщност е там,
за да държи собствениците в
първоначалната им стратегия
- развитие на винен туризъм,

В

така че да не се разсейват към
започване на голямо комерсиално винопроизводство. На
латински Uva означава грозде,
а Nestum е името на река Места, чието поречие е в района.

Семеен бизнес
Uva Nestum е семеен бизнес
на няколко поколения от рода
Билареви. Лозарските насаждения и градините са разположени на площ от 73 декара
и с тях се занимава бащата на
Иван Биларев – Атанас Биларев, който също е агроном - лозаро-градинар. Той отговаря за
всичко, което се произвежда
в комплекса и се поднася на
гостите – гроздето, биоплодовете и зеленчуците, свободно
отглежданите фазани, петли,
пуйки, патици, гъски и кокошки.
Комплексен управител на
Uva Nestum е малката дъщеря на Иван Биларев, която е

Лозята са първите насаждения в комплекса, чието изграждане е отпреди 17 години.
Първоначално са се отглеждали само сортове за червено
вино - рубин, мерло, сира, каберне совиньон, каберне фран,
а от миналата година вече и
тамянка с идеята през 2020 г.
избата да има първата си реколта бяло вино.
Капацитетът за производство на избата е до 10 хил. бутилки вино. То се прави само
от най-хубавото грозде от сорта и след това виното пътува
като участник в международни изложения за бутикови серии и е част от преживяването
в комплекса.
През последните 10 години
избата е имала една много
тежка година, на практика
почти нулева за лозята и виното. Това е 2014 г., когато не
е имало грозде за бутикова
селекция. Тя се произвежда
само от собствена суровина.
Желанието на Иван Биларев е
да направи световно известен
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български сорт.
“Оказва се, че в долината
на Места рубинът се чувства
у дома си и се превръща в уникално вино. В цялата долина
хората гледат грозде и произвеждат вино. Има исторически
свидетелства - две тракийски
светилища, римски мозайки,
неразривно свързани с виното”, разказва Екатерина Христова, маркетинг мениджър
на Uva Nestum. Въпреки че поречието на Места е винарски
край, избата на комплекса е
единствената в района.
След стопанството и избата на картата му се появяват
парк, спортен център, ресторант, бар и петзвезден хотел.
Също като избата той е сравнително малък – с 33 стаи на
5000 кв.м, като 2000 кв.м от тях
е площта на СПА центъра.
Христова не може да изчисли
точно размера на инвестицията, за която през годините са
теглени и банкови кредити.
Според последния отчет на
дружеството „Билта“ сградите
на отворения през 2016 г. комплекс са оценени на 4.66 млн.
лв. (виж карето).
“Идеята е да се чувстваш
спокойно и нашироко, дори
хотелът да е препълнен. Това
е в основата на преживяването винен туризъм. Стараем се
всеки път това преживяване
да бъде различно.“ Идеята на
архитект Лило Попов е била
да “вкара” природата вътре в
комплекса – той е така построен, че във всяко помещение
предоставя гледка към планините и парка наоколо”, отбелязва Екатерина Христова.

първата от тях е постигнал натовареност от 35%. Във всяка
следваща заетостта на стаите
нараства.
“В този край семейството
и гостоприемството са много
важни и нашите гости забелязват, че хората от персонала се
усмихват искрено”, казва Екатерина Христова.
Тя допълва, че две години
преди да се появи хотелът,
компанията на Биларев инвестира във възродяването на
намиращия се на 7 км от винения комплекс профилакториум в Огняновските минерални бани, който сега се нарича
Therma Vitae – „Профилакториум Огняново“, познат като
резиденция на Тодор Живков.
Минералната вода там е подходяща за лечение на заболявания на опорно-двигателния
апарат, ендокринната, дихателната, сърдечно-съдовата и
храносмилателната система.
“В миналото са правени
клинични изследвания в продължение на четири години и
половина на ефектите от минералната вода върху различни
типове заболявания. Ние стъпихме на това изследване, инвестирахме в най-модерна апаратура и създадохме лечебни
пакети”, разказва Екатерина
Христова.
Профилакториумът е малко
по-голям от Uva Nestum – той
има 50 помещения и средногодишна заетост от над 55%,
но също част от стратегията
е посетителите да са сред зеленина и до планината по всяко
време на годината.

Битката за туристи
Двете инвестиции
Два пъти годишно в рамките
на три дни стотината души
от екипа се обучават как да
“влязат в обувките на госта”,
да знаят какво би искал да получи като услуга, как да поднасят на всеки гост това, което
очаква. Комплексът работи
от три години и половина и в

Най-голямата битка през
последните години на екипа
на Биларев е да направят района разпознаваем не само за
винен и СПА туризъм, но и за
вътрешен туризъм.
“В това отношение държавата е длъжник на сектора.
Извън летния и зимния туризъм ние имаме удивителна

природа, прекрасни места,
свързани с гостоприемство,
на трето място в Европа сме
след Италия и Гърция по археологически артефакти, втори
сме по минерални извори и
в рамките само на 50-100 км
може да се преживее и култура, и природа, и на практика
почти всяка форма на туризъм“, отбелязва Екатерина
Христова и допълва, че това,
което правят, е не да работят
за популяризирането на двата
комплекса, а да привлекат хората в района. Затова участват
в туристическите изложения
като представители на района
около Гоце Делчев.
„Ние участваме като едно
място, защото в крайна сметка
туристически обекти се предлагат сред туристически обекти, винени маршрути се предлагат сред винени маршрути,
така както книги се продават
в книжарницата. И ние не сме
конкуренти. В този район има
хора, които обичат да ходят в
къщи за гости, такива, които
предпочитат СПА комплекси,
и такива, които се наслаждават на виното“, отбелязва Христова.
Тя разказва, че по този начин комплексът участва в
създаването на платформа за
винен туризъм в България.
„Преди две години искахме
да позиционираме Uva Nestum
на картата на винения туризъм и потърсихме карта, на
която да могат да се отбележат
винените маршрути. Оказа
се, че виното се контролира
от множество министерства
и агенции и съгласуваност в
тези институции започва да се
постига едва миналата година
с винените маршрути, които
разработиха Министерството
на туризма и Министерството на земеделието. Ние попадаме в тях благодарение на
многото разговори, които сме
провели, и сътрудничеството
с общините в Гоце Делчев и
Гърмен“, казва тя и припомня,

Числата зад
двата хотела
Петзвездният Uva Nestum е в
дружеството „Билта“. Неговите годишни приходи през
последните две години са по 2.2
млн. лв., а печалбата е малко под
половин милион лева. Активите
на дружеството са оценени на
7.4 млн. лв., от които сградата е
почти 5 млн. лв.
В дружеството „Аралдика България“ пък е огняновската база
Therma Vitae. Според Имотния
регистър сградата и земята
са купени от държавна фирма
през 2013 г. срещу 3.17 млн. лв. В
отчета за 2018 г. земята и сградите са оценени на 2.5 млн. лв., а
приходите от основна дейност
са малко под 3 млн. лв.
Започва подготовка за изграждане на ново тяло в хотела,
става ясно от доклада за
дейността.

че в България има два добре
разработени винени маршрута
в Пловдив и Мелник благодарение на публично-частното
партньорство между избите и
общините и е разработен туризъм по начин, по който той се
случва във винените страни, а
избите се представят заедно на
международните изложения.
„Ние използвахме възможност, която даваше програма
„Еразъм+“, за да направим
напълно безплатна платформа за винен туризъм www.
winetrips.eu, в която да бъдат представени винените
дестинации в България като
райони и всичко, което може
да се преживее, свързано с виното. В нея вече участват над
80 български изби. И цялата
функционалност на платформата е измислена, така че да
помага на туриста да намери
своето място – вино, места за
настаняване, ресторанти, забележителности, събития“,
разказва Екатерина Христова. Според нея регионът има
висок потенциал и за СПА и
поклоннически туризъм.
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От Горна Джумая
за Западна Европа
90% от продукцията
на благоевградската
семейна печатница
„Смилков“ е за експорт,
а компанията е удвоила
бизнеса си за две
години
автор
Силвия Радославова

В компанията
работят
740 души, а
заплатите са
над средните за
региона.
К Градове | декември 2019 | capital.bg

Независимо в коя
сфера е дейността
им, семейните бизнеси по света, които
растат с над 10% на годишна
база, имат общи белези. Първо,
84% от тях са създадени от семейства, които споделят общи
ценности и визия за развитие
на компаниите. Второ, 63%
от тях правят сериозни стъпки в посока дигитализация и
внедряване на модерни технологични решения. Трето, 55%
от бизнесите имат конкретни
стратегически планове за бъдещето. Такива са изводите
от глобалното изследване на
Price Waterhouse Coopers (PwC)
за семейния бизнес през 2018 г.,
а една малка благоевградска
компания показва на практика, че всички заключения са
напълно релевантни. Както и
че успехът не зависи от сферата
на дейност на бизнеса, нито от
това дали той е базиран в Ню
Йорк, Магдебург, Сао Висенти,
Мингечаур или малко българско градче.
Печатница „Смилков“ е
създадена преди 20 години от
Христо Смилков и съпругата
му. По-късно към компанията
се присъединява и синът им,
който завършва специалността в Германия и за разлика от

Н

повечето си връстници избира
Благоевград и семейната фирма пред бъдещето зад граница.
Компанията, чийто оборот
през 2018 г. достигна 3.6 млн.
лв., е преминала през различни турбуленции и не просто
оцелява след тях, а излиза от
кризите с още по-ясни посока
и цели. Доказателство за това
са и удвоените от 2016 г. насам
продажби. Собственикът на
„Смилков“ Христо Смилков
не крие, че сред съставките за
успех в рецептата са забъркани и еврофондовете, с чието
финансиране частично е било
подкрепяно развитието на фирмата. Тя е кандидатствала и печелила финансиране за два проекта по оперативна програма
„Иновации и конкурентоспособност“. Единият от тях е за
подобряване на производствения капацитет чрез закупуване
на печатарска машина, а вторият - за внедряване на висок
клас система за управление на
печата. Финансовата подкрепа
по двата проекта доближава 1
млн. лв., а резултатът от направените инвестиции се вижда и
в привлечените международни клиенти. Днес около 90% от
продукцията на „Смилков“ е
за експорт. Печатницата произвежда книги за няколко из-

През последните
три години
имаме по около 1
млн. инвестиции
годишно, в т.ч.
помощта от
еврофондовете, и
това е основният
двигател зад
увеличението на
приходите ни.
Христо Смилков

дателства от Западна Европа и
основният дял на приходите й
идва по линия на тези поръчки.

Уроци по
предприемачество
„Благоевград ни харесваше
много и искахме да останем
тук“, започва разказа си за старта на бизнеса собственикът на
печатница „Смилков“. Началото е през 90-те, когато повечето
предприемачи се насочват към
София, а младите хора напускат не само Благоевград, но и
страната. Смилков е роден в
града, а причината за частната инициатива в областта на
печата е неговото образование
по „Икономика, полиграфия и
управление на полиграфическото производство“ в Украйна.
„От там дойде интересът към
професията и бизнеса“, казва
той. Преди да отвори печатницата, за кратко се занимава с
търговия – изнася от България печатарски материали за
страни от бившия СССР. „Бяха
трудни години, но когато дойде правителството на Костов
и беше въведен валутният
борд, реших, че това е сигнал
за стабилност и е време да се
случва нещо. Така отворихме“,
спомня си той. Годината е 1999.
Смилков тръгва към бизнеса
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като повечето предприемачи. С
малки стъпки. Печатницата е в
помещение от 140 кв.м в кв. Еленово, първите инвестиции са
направени с изтеглени кредити, а машините са взети на лизинг. Повечето клиенти се местни фирми, печата се и гръцки
вестник. Петте години след
старта са години на опити и в
пазарите, и в производството.
„През 2004 г. взехме първата поголяма машина и увеличихме
обемите“, казва Смилков. Четири години след това е построена
новата сграда на печатницата.
Смилкови купуват земята и
издигат от януари до ноември
новия дом на бизнеса. „Като за
награда получихме световната
икономическа криза. В този период бяхме купили машини за 1
млн. лв. и плащахме и кредити
за сградата, в която инвестицията беше около 1.5 млн. лв. Това
беше най-трудният, бих казал,
преломен момент за нас“, обяснява собственикът.
Неговото мнение е, че когато
излезе на нулата, един бизнес
на практика престава да се
развива. „За тези 20 години ние
постоянно се кредитираме, плащаме кредити и теглим нови.
Ако стигнем на нулата, значи
сме спрели да се развиваме.
През последните три години
имаме по около 1 млн. инвестиции годишно, в т.ч. помощта от
еврофондовете, и това е основният двигател зад увеличението на приходите ни“, обяснява
Христо Смилков. Той смята, че
за да има производителност и
успех за българския бизнес,
трябва да са налице хората,
които като него са готови „да
превръщат парите в желязо“ и
не се отказват да търсят пазари
за продуктите си.

Между визитките и
луксозните книжни
издания
Превръщането на парите в
машини извежда печатница
„Смилков“ до средно голяма
за местните стандарти компа-

ния с отлични перспективи. В
бизнеса са внедрени най-високите технологии за експонация, печат и довършителни
процеси и най-добрата в света
система за управление на печата - Heidelberg. Това позволява
много по-голяма ефективност,
а времето, нужно за производство и доставка, може да се
сведе до минимум. От 2013 г.
фирмата разполага и със собствен камион, който подпомага
логистиката, а за доставките в
Европа компанията работи със
специализирани спедитори.
Портфолиото на „Смилков“
е богато и включва визитки,
етикети, картонени опаковки,
вестници и списания, брошури, каталози, книги, плакати и
рекламни материали, флаери,
календари, папки и др.
Когато през 2009 г. финансовата криза намалява драстично поръчките, собствениците
започват да търсят възможности за диверсификация и
преориентиране. Дотогава те
работят основно за българския
пазар. Оказва се, че кризата донася колкото загуби, толкова и
възможности, защото отваря
вратата за международните
партньорства на компанията.
„Така се случи, че започнахме
да печатаме книги за чужбина. Първоначално работехме
с търговска фирма от София,
която таргетираше френскоезичните пазари. Стартирахме
сътрудничество с нея през 2010
г. и компенсирахме свиването
на местния пазар“, разказва
Смилков. Желанието му обаче
остава бизнесът не само да оцелява, а да се разширява. Купуват се нови машини. През 2016 г.
печатницата създава собствен
търговски отдел, който днес работи директно с клиентите във
Франция, Швейцария, Белгия,
Холандия и Германия. От тази
дейност днес идват 90% от оборотите на дружеството, като делът на продажбите на местния
пазар остава много нисък.
„Специализирахме се в про-

изводството на книги и правим
и български издания, но търговският отдел разви много
външните пазари. Използваме
директен маркетинг в привличането на потенциални клиенти. Хората в този отдел са млади, образовани и мотивирани и
говорят езици“, споделя Христо
Смилков. По стечение на обстоятелствата търговецът, който
развива немския пазар, е неговата снаха, която е германка и
идва да живее в страната със
сина му. „Но тя не дойде да живее в България, защото когато
казваме България, разбираме
София, а дойде в Благоевград“,
подчертава той.
От финансовите отчети на
„Смилков“ е видно, че ръстът
на бизнеса в първата година
след откриването на отдела е
72%. 2017 г. е приключила с приходи от 3.2 млн. лв. при 1.8 млн.
лв. година по-рано. 2018 г. също
е година на растеж. Скокът на
оборота обаче е по-малък - 15%.
Очакванията са, че през 2019 г.
печатницата ще има 19% ръст
на приходите и увеличение на
печалбата.

Колко е важно къде си
Компанията на Христо Смилков осигурява заетост на 40
души в района. „Обичам града
си, но от 20 години имам съмнения дали е грешка, че бизнесът
е в Благоевград. Мисля, че ако
беше в София, щеше да е даже
още по-успешен и голям, но обстоятелствата се развиха така“,
казва собственикът. Основната,
свързана с местоположението
трудност, която той отчита, е
пазарът на труда. „Тук няма
подготвени кадри за разлика от
София. В Благоевград това не
е традиционно производство“,
обяснява той. Досега компанията е обучавала всички заети в
производството, за да могат да
работят с новите високи технологии. „Един човек, за да стане наистина печатар, трябват
поне три години обучение и
разбиране на процесите“, казва

Смилков. „Единственият начин
да мотивираме младите хора
да работят при нас е с високи
заплати и смея да твърдя, че
възнагражденията ни са над
средните в града. Средната
брутна заплата тук е 1300-1400
лв.“, допълва той.
Близостта до София има
своите предимства и недостатъци. Компанията има клиенти
от столицата и логистиката е
сравнително бърза и лесна – час
и половина път. Големите доставчици на суровини за индустрията също са там. “Пътуваме
всеки ден и смятам, че това е
един от недостатъците да не
сме в София“, казва Христо
Смилков.
Благоевград той вижда като
областен център със затихващи
функции. Градът претърпява
някакво общо развитие, но е
далеч от това, което трябваше
да се случи във времето, за да
се говори за прогрес. Смилков
вижда основния проблем на
града в липсата на инвестиции
и забавянето в изграждането на
индустриалната зона.
„Оправените площадчета в
центъра не стават за индустрия. Бизнесът има нужда от
друг тип инфраструктура. Бих
казал, че диалогът с бизнеса е
нула, а без развита икономика
градът няма бъдеще“, казва
Смилков. Според него основният фокус на местните власти
трябва да бъде в елиминирането на корупцията и създаване
на цялостна стратегия за развитие на града, така както това
се прави в управлението на бизнесите. „Задача на общината е
да създаде условия, така че да
дойдат качествени инвеститори. Това трябва да са предприятия, които да генерират високи заплати, които да работят
в висока принадена стойност.
Ако има такива предприятия,
не мисля, че хората ще ходят да
работят в София. София вече не
е добро място за живеене“, смята собственикът на печатница
„Смилков“.
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Q За да реализира отдавнашната
си мечта за отглеждане на
риба, Георги Костов разчита на
собствени средства и натрупани
познания

Рибен буквар
в планината
Или как Георги
Костов изгражда
сам стопанство
за отглеждане
на пъстърва над
Добърско
автор
Мария Иванова

„Знаеш ли колко ми
е хубаво, когато предизвикам усмивка в
някого.” Георги Костов ни изпраща с топлина и
със заръката следващия път
непременно да останем да хапнем и „да си направим моабет”.
Намираме се в построения от
него рибарник за пъстърва над
разложкото село Добърско, който работи от 10 години и още
от създаването му има верни

З

почитатели. Аз самата съм тук
за четвърти или пети път, а посещението на рибовъдното му
стопанство вече е неизменна
част от програмата ми, когато
съм в региона.
Изградено от Георги и семейството му изцяло със собствени
средства, днес в него се развъждат около 3 тона екологично
чиста пъстърва годишно. След
първите години, когато продава част от отгледаните количества на пазара в Благоевград,
сега вече реализирането на
производството става изцяло на
място. „Нямам време да отида
никъде”, разказва Георги. И допълва, че би могъл да разшири
дейността и да снабдява магазини, но не разполага с нужните средства. А бюрократичните
спънки и възможностите за
злоупотреби при европейските програми са го отказали да
търси финансиране чрез тях.

Трудното начало
Така, когато през 2009 г. решава
да реализира отдавнашната си
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мечта за отглеждане на риба,
в крайна сметка разчита само
на собствени средства и на
познанията, които натрупва в
движение за този тип животновъдство. Иначе по образование
Георги е агроном и преди демократичните промени ръководи
местното ТКЗС. В началото на
90-те години на миналия век изкарва и един мандат като кмет
на Добърско. След изтичането
му обаче е изправен пред въпроса къде да търси ново препитание за семейството си.
„Огледах се – имаме гора. И
така започнахме с дърводобив
и преработване”, разказва той.
В тази сфера работи заедно със
сина си над 15 години, докато
в един момент не решава, че е
време все пак да реализира мечтата си. „Синът вече порасна,
искаше си самостоятелност
и аз му казах – ето ти цеха, аз
отивам и ще си правя рибарник.
Защото ние освен гора имаме
и вода.”
В изграждането на рибното стопанство първоначално
са вложени 115 хил. лв., с част
от които семейството купува
земи над селото. На придобития терен Георги изгражда пет
басейна, в които се отглежда
рибата през различните етапи
от развитието й. Те се пълнят от
местната рекичка Клинец, която слиза от планината. „Водата
е чиста, няма варовик, нагоре
е само гранит – над нас нагоре е само Баба Меца – затова и
вкусовите качества на рибата
са много добри”, смее се домакинът ни.
В началото купува зарибителен материал, докато успее
да отгледа собствени майки.
Сега вече работи с тях. Малкият му комплекс включва и
закрито помещение, където
се извършва оплождането на
хайвера и което шеговито нарича родилния дом. След което
вече сериозно ни обяснява, че
това става по инвитро метод,
заимстван в медицината от
природата.
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P В рибарника се отглеждат
дъгова и жълта японска
пъстърва

Инвитро за риби
Вместо обаче да обособи места, където женските да хвърлят хайвера си, а мъжките да
го оплождат, Георги прави
това ръчно – като заедно с помощници издояват и едните, и
другите риби и смесват яйцата
със семенната течност. Процесът се случва в края на април
или началото на май, когато в
местните условия узрява хайверът. За да бъде оплодена,
сместа престоява 15 минути в
покой, след което се отмива и
изцежда, а мъртвите яйца се
изваждат ръчно с пинсети. В
следващия етап, който трае
малко над месец, протича развитието на ембрионите, което
става на тъмно, при постоянно
течаща вода и кислороден температурен режим.
След 36-37 дни, когато в яйцата вече са оформени и видими
очите на рибата, хайверът отново се почиства (като по думите на Георги 30-35% от него
е загинал) и започва пукането
му и излизането на ларвите.
В продължение на 8-12 дни, в
зависимост от температурата
на водата, протича т.нар. абсорбация, по време на която те
лежат на дъното на специалните касетки по собствен патент,
в които Георги ги отглежда, и
черпят хранителни вещества
от жълтъчните си мехурчета,
след което вече започват да се
качват на повърхността на водата и да плуват.
„Когато две трети от рибата се вдигне да плува, тогава
се захранва с външна храна”,
пояснява домакинът ни. Задачата е трудоемка – през първата седмица малките рибки се
хранят през 15 минути в светлата част на денонощието. На
втората седмица периодът се
увеличава на 30 минути, като
паралелно с това расте и дажбата. След това, когато вече
всички рибки са се вдигнали
и започват да търсят повече
пространство, се изваждат от
касетките в по-големи корита,

където в следващите седмици
постепенно се приспособяват
към по-големи дълбочини - и
съответно по-голямо налягане – от 7-9 сантиметра слой на
водата при преместването им
от касетките до 30 сантиметра
преди към края на юни да бъде
пусната в откритите басейни.
Там дълбочината започва от 40
см и в следващите дни се вдига
с по 5 см на ден, а храненето се
разрежда на интервали от около час, като паралелно с това
се увеличава и размерът на
гранулите, с които се хранят.

Всички рибки плуват
Преброяването на продукцията става в края на септември.
„Оставям 21-22 хиляди при нас
за доотглеждане, а останалите
ги давам на други колеги, които
не могат да си произведат зарибителен материал”, разказва
Георги. Отглеждането на рибата, докато стане готова за консумация, трае поне две години.
Всъщност толкова е и времето, необходимо на мъжките да
достигнат полова зрялост. При
женските е нужна още една
година. За сметка на това пък
женските могат да се издояват
до осмата година, докато при
мъжките процесът може да се
извършва до шестата – след
това рибите се бракуват и се
подменят с други. „Аз практикувам – когато подменям,
взимам мъжки от друг колега,
за да сменя кръвта”, обяснява
стопанинът.
Към момента на посещението ни в рибарника има около
19 хил. малки рибки, около
8000 готови за консумация и

В стопанството
на Георги Костов
се развъждат
около три тона
екологично
чиста пъстърва
годишно.

505 майки. Видовете, които се
отглеждат, са дъгова и жълта
японска пъстърва, чийто понеобичаен цвят радва особено
много по-малките посетители
на рибарника. Предприемачът е пробвал да развъжда и
балканска пъстърва, но не се
получило. „Опитвах, 'земах 300
бройки балканка, сложих вътре
– не може да вирее на тия условия. Тя си е дива, иска си други,
специални условия – тука не
става.”
Говорейки за тях, Георги подчертава, че първото и най-важно условие за произвеждането
на пъстърва с добри вкусови качества в стопанството му е водата. От съществено значение
е и храната, с която я отглежда.
„Храната за рибата трябва да е
риба или отпадъкът от рибни
продукти. Ако правиш имитации, пазарът ще те изхвърли”,
категоричен е той. Причината
е, че пъстървата е хищна риба
и затова не трябва да бъде на
вегетарианска диета. Опитвал
е с различни храни – и български, и вносни – като в крайна
сметка в момента работи с
компания, която произвежда
в Холандия и в Австрия. Сред
важните условия е и поддържането на чистота в басейните. „И
на четвърто, но не на последно
място – отглеждане на рибата
с любов. Това не е клише. Това
са нещата.”

С упоритост и усмивка
Преди няколко години дава
рибарника под наем, но отскоро отново лично се занимава
със стопанството. „Видях, че
не върви както трябва, и си го
взех обратно. Сега възстановявам. Почти е възстановено
всъщност, вече всичко съм на-

пълнил, всичко е готово, прехвърлено, очистено, дезинфекцирано”, пояснява Георги.
Произведената риба продава изцяло на място. „Когато
направих рибарника и заработихме, никой не ме знаеше.
Отивам с една УАЗ-ка, с една
вана с кислородна бутилка, на
пазара в Благоевград. Дойдоха там хора, питат откъде е тая
риба, от Бричи бор – става въпрос за рибарника под Рилския
манастир, а аз им казвам: не,
това е риба от Добърско. Купиха си някои от тях и ми остана
малко. На следващата събота,
когато отидох, със слизането
на пазара виждам 2-3 групички
си пушат цигарите и си правят
моабет и един показа „УАЗ-ката
идва”. Надойдоха и други хора
и вече питат това ли е рибата от
Добърско”, разказва през смях.
С разрастването на дейността обаче сега вече не му остава време да слиза до пазара. И
въпреки че липсата на средства
го ограничава да увеличи допълнително производството,
е доволен и на това, което е
изградил. За миналата година приходите от дейността на
рибното стопанство са 28 хил.
лв. Общата инвестиция в него
вече възлиза на 180 хил. лв., а
очакванията на Георги са тя
да се изплати в рамките на 12
години.
Иначе, освен да си купите
готова и почистена риба за вкъщи („рибата след хващането в
рамките на половин час трябва
да се почисти, за да запази идеално вкусовите си качества”),
можете да хапнете и на място
в малкото заведение, което двамата със съпругата му Мария
изграждат към стопанството
си.
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ПРОФИЛ
Бертрам Ролман управлява групата
“Пирин-текс” - гр. Гоце Делчев. Той е
завършил гимназия по музика и изкуства в Ашафенбург, Западна Германия
(1966 – 1971), и курс по технология на
производството в текстилната
индустрия (1977 – 1979). Професионалният му опит е свързан с работа в
машиностроителен завод в Германия
и в семейната фирма – Rollmann, Западна Германия. Създава и управлява
бизнес в три държави – Германия,
Гърция и България. Бил е вицепрезидент на Българската асоциация на
производителите и износителите
на облекло и текстил, президент
на Германо-българската индустриално-търговска камара, член на УС
на Европейската конфедерация за
текстил и облекло.

КОМПАНИЯТА
Групата „Пирин-текс“ се състои от
четири дружества – „Пирин-текс“,
„Пирин текс продакшън“, „Пирин текс
трейдинг“ и „Пирин текс сървиз“.
Заетите в нея са близо 1500. Първото
дружество – „Пирин-текс“, е основано през 1993 г. То е дъщерна фирма
на германската Rollmann & Partner
Fashion Management, която има 100-годишна история в производството
на облекло. Тя стартира през 1922 г.
като малка шивашка работилница,
управлявана от семейството на Георг и Регина Ролман. През 1965 г. в Клеещад е отворена първата фабрика
на фамилията. Днес само годишното производство на компанията в
България възлиза на около 1 милион
бройки мъжки и дамски облекла – сака,
панталони, палта, якета, поли, рокли,
елеци, ризи, блузи. Освен собствената марка Rollmann в „Пирин-текс“ се
шият и костюми за Hugo Boss, Joop,
Kenzo и др.
Фабриката на компанията в Гоце Делчев е модернизирана и разширявана
два пъти - през 2002 и през 2014 г.
Групата е сред най-големите производители на текстил и облекло на
българския пазар. През 2018 г. сумарните приходи на четирите дружества са били близо 75 млн. лв. Две от
тях са завършили годината на загуба,
а две с незначителна печалба (виж
таблицата).
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Трябват спешни
мерки на пазара
на труда
Бертрам Ролман,
собственик на групата "Пиринтекс" - гр. Гоце Делчев

Управлявате няколко дружества, свързани
с шивашката индустрия, в гр. Гоце Делчев.
Какъв е годишният обем на производство,
колко са заетите в тях?
Групата ни от предприятия се състои от 4
дружества: "Пирин-текс", което управлява
и администрира цялостния бизнес, "Пирин текс продакшън", в което е нает производственият ни персонал, „Пирин текс
трейдинг“, което се занимава с търговия
на дребно и едро със собствената ни марка
ROLLMANN, и „Пирин текс сървиз“, което
извършва различни други съпътстващи
услуги, свързани с бизнеса. Към момента
групата наема близо 1500 души, като годишно произвеждаме около 1 000 000 бройки облекла – сака, панталони, палта, якета,
поли, рокли, елеци, ризи, блузи.
Каква част от продукцията се изнася, кои
са основните пазари на компанията?
Почти цялата ни продукция е предназначена за експорт. Основните ни клиенти са
от Германия, Италия, Франция, Швеция и
Гърция. В България присъстваме с нашата
марка ROLLMANN, която предлагаме успешно на пазара вече повече от 20 години.
Кои са предимствата на вашата компания,
защо тя е предпочитан партньор?
В последните десетилетия компанията се
утвърди като надежден партньор за големи модни марки от Европа благодарение
на високото качество на продукцията и
комплексните услуги, които предлагаме
на клиентите си. В периода след кризата
успяхме да се напаснем към новите изисквания на пазарите и да станем по-гъвкави,
с възможност да произвеждаме малки серии, включително и облекла по индивидуален размер (т.нар. Made-to-Measure), както
и да разширим значително портфолиото

си от продукти. Инвестираме постоянно
в съвременни технологии и в квалификация на персонала, което ни позволява да
предлагаме все по-широкоаспектен набор
от услуги, свързани с производството на
облекло, като се започне от развитието
на даден модел от нулата и се стигне до
оптималното транспортиране на готовите
продукти до склада на клиента.
От голямо значение са и сериозните усилия, които полагаме, за да бъдем устойчиво предприятие и да се грижим за природата и обществото. Това са теми, които
стават все по-важни в модната индустрия
с всяка изминала година, и са ключов фактор при избора на партньори от страна на
световните модни брандове. Редовно преминаваме през различни социални и екологични одити, за да поддържаме статута
си на социално отговорно предприятие.
Кои са най-новите инвестиции, направени
в компанията?
В последните години инвестирахме значителни средства в дигитализирането на
производството посредством вътрешно
разработена система с таблети, които монтирахме на всяко работно място в производството. По този начин създадохме възможност за много по-голяма прозрачност,
ефективност и контрол върху производствения процес, което е от полза както за
мениджмънта, така и за всеки отделен
машинен оператор. Стараем се да бъдем
в крак с Индустрия 4.0, за да останем адекватни към глобалното развитие.
Същевременно инвестираме непрекъснато в най-различни мерки за подобряване
на енергийната и ресурсна ефективност
на компанията, както и в допълнителна
квалификация на служителите.

Колко сериозен е проблемът с липсата на
работна ръка, как той се отразява на финансовите резултати на компанията, как
решавате този проблем?
Проблемът с работната ръка е повсеместен
и няма как да подмине и нашето предприятие. Най-вече това се дължи на естествения
процес на миграция към страни с по-високо ниво на доходите като Великобритания, Германия, Холандия и др. Особено
болезнен е обаче фактът, че хиляди хора се
възползват от пропуски в социалноосигурителното законодателство, позволяващи
им след съвсем кратък престой в някоя от
богатите европейски държави да получават много високо обезщетение за безработица от НОИ. Това е една много добре
разработена и известна всекиму легална
схема, която подбива изключително силно
пазара на труда в България. Същевременно голяма част от тези хора, получаващи
високи обезщетения, работят някъде „на
черно“ и така несправедливо получават
двоен доход за сметка на икономиката и
социалната система на страната.
Какви са резултатите на центъра за професионално обучение по дуалната система, който открихте през 2011 г. като ваша
корпоративна инициатива?
За съжаление и опитът ни с дуалното
обучение не даде желания резултат, макар че от 2010 г. досега сме инвестирали
седемцифрена сума в тази област. Целта
на центъра за професионално обучение
е да подготвя квалифицирани кадри за
конфекционната индустрия в рамките на
3-годишен обучителен курс. Обаче липсват желаещи младежи, които да искат да
усвоят професията. Младите не искат да
работят в индустриални фирми, а и нямат
нужното търпение за едно по-продължително професионално обучение. Необходима е цялостна държавна политика в тази
област, която да създаде нужната рамка
и масова информираност, така че целият
бизнес и обществото да осъзнаят важността на дуалното обучение и да се включат
солидарно в поддържането на една такава
система. Само с единични примери, подобни на нашия, тази система няма как
да функционира, защото гръбнакът на
системата на дуално обучение трябва да
бъдат малкият и средният бизнес, които в
момента не участват в нея.
Във вашата компания има 3 синдиката,
което е прецедент за частна фирма > 50
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в България. Как успявате да балансирате
между различните интереси?
Разбира се, не е никак лесно да се намери
баланс между желаното и възможното.
Естествено и разбираемо е желанието на
синдикатите за постигане на по-добри
условия на труд и по-високо заплащане.
Едни от тях излизат с по-разумни искания, други имат по-нереалистични настоявания. Балансирането в този процес е
изключително тежко и времеемко за мен
като работодател и ми отнема много енергия. Аз също подкрепям конструктивните
предложения за подобряване на условията
на труд, доколкото те са изпълними и реалистични, но често се налага да се борим и
срещу настоявания, които са твърде далеч
от нормалната икономическа логика. Въпреки това винаги съм отворен за диалог със
социалните ни партньори, стига той да е
в един конструктивен и уважителен тон,
зачитащ възможностите и на двете страни
и основан на разумни аргументи, които
са в интерес на дългосрочното бъдеще на
компанията.
Какви бонуси и социални придобивки предлагате на работещите във вашите фирми?
Стараем се да бъдем атрактивен работодател за нашия регион, колкото и трудно да
е това в бранша, в който работим, предвид
огромната конкуренция и ценови натиск
на международните пазари. Заплатите в
предприятието ни са над средните за конфекционната промишленост в страната.
Системата ни на заплащане е структурирана така, че по-производителните и
съвестни работници да получават и повисока заплата. В допълнение предлагаме
на служителите си ваучери за храна, безплатен транспорт до и от работното място,
безплатни велосипеди за желаещите да се
придвижват по този начин. Планираме
скоро да предоставяме на служителите и
безплатни ваучери за различни културни
мероприятия.
Защо избрахте гр. Гоце Делчев за развитие
на бизнеса, как оценявате сътрудничеството с общината?
Гоце Делчев е един много хубав град. Когато търсех място за инвестиция в България
в началото на 90-те години, единствено тук
срещнах желание и готовност от страна
на местната власт за сътрудничество с
непознат чуждестранен инвеститор, какъвто тогава бях аз. След обиколка на много
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2016
Приходи
Печалба

2017
Приходи
Печалба

2018
Приходи
Печалба

Пирин-текс

60134

-142

58757

82

46255

Пирин текс продакшън

36679

282

34079

310

27271

414

Пирин текс трейдинг

1604

-31

1481

-154

1294

-149

Пирин текс сървиз

700

5

681

-4

1015

26

-320

Източник Търговски регистър

градове в страната това беше причината
да се спра именно на този град. Освен това
считам, че за нуждите на нашия бизнес за
предпочитане са по-малки населени места.
До ден днешен сътрудничеството ни с
общината е на едно добро, конструктивно ниво. Разбира се, има какво още да се
направи в полза на бизнес средата в района, но това е и въпрос на финанси и на
разпределение на публични ресурси.
Как оценявате бизнес средата в България?
Като цяло средата е позитивна. България
разполага с много кадърни, квалифицирани и бързо адаптиращи се хора. Данъчната политика продължава да бъде много
привлекателна. Проблемът обаче си остава
масовият отлив на работна ръка, което е
един естествен резултат от свободното движение в ЕС, с който България към момента
не може да се справи. Ако не се прекъсне
този процес, България трудно ще остане
атрактивна за инвестиции.
Какви проблеми създава действащото законодателство и какви промени трябва
да бъдат направени в него, за да се улесни
бизнесът?
Необходимо е сериозно облекчаване на
процедурата за наемане на работници от
трети страни. Факт е, че местните фирми
изнемогват с това да си осигурят български работници, и е крайно време България
да отвори по-широко вратите си за чужденци. Така както го правят други източноевропейски държави, които имат същия
проблем с отлива на хора към Западна

За нуждите на нашия
бизнес за предпочитане
са по-малките населени
места.

Европа. В противен случай българската
икономика остава неконкурентоспособна
спрямо други държави. В момента процесът по привличане на чуждестранен
работник отнема около 2 месеца, което е
прекалено дълъг срок за промишлените
компании.
Нужни са и спешни мерки срещу злоупотребите с обезщетения за безработица,
както и срещу злоупотребите с фалшивите
болнични – огромни проблеми, които допълнително обезкървяват икономиката
на страната.
Надявам се и най-накрая да заработи
цялостно и електронното правителство, за
което толкова много се говори в последното десетилетие. Крайно време е процесите
между бизнеса и държавната администрация да влязат в XXI век.
Очертаващото се забавяне на германската икономика влияе ли върху поръчките
на компанията?
Вече има сериозни сигнали за рецесия
в германската икономика, което неминуемо се усеща и у нас. Към момента това
не се отразява сериозно на компанията ни
поради диверсифицираното ни клиентско
портфолио, както и поради факта, че и ние
бяхме принудени да свием капацитетите
си заради отлива на работна ръка. Все още
ситуацията е такава, че сме принудени да
отказваме някои поръчки поради недостиг
на работна сила.
Какви са средносрочните планове за развитие на компанията?
Най-важната ни цел е да консолидираме предприятието след бурните последни
години и да повишим нивото на производителност в компанията, така че да останем
конкурентоспособни на международните
пазари. Ще работим и за това да повишаваме качеството и спектъра на услугите
си, защото в бъдеще все по-голяма част от
веригата на добавена стойност в модната
индустрия ще трябва да бъде поета от производителите като нас.
Интервюто взе Мара Георгиева
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вършени до ключ, или на замазка и мазилка. По-висок е
интересът към ниските етажи
– втори-трети, потвърждава
Катя Чакърова от агенцията
за недвижими имоти “Домос”.

Центърът и кв.
“Еленово” - найпредпочитани

БЕСТСЕЛЪРИТЕ В БЛАГОЕВГРАД

Ново
строителство и
санирани панелки
Цените достигат
до максимум 750
евро на кв. м

автор
Боряна Генчева

Търсенето на жилища в Благоевград се
движи по две основни линии – ново строителство – като навсякъде, и
специфично за града - отличник в санирането – на апартаменти в обновени панелни
блокове по кварталите. Заради ограниченото предлагане
на санирани панелки цените
им почти доближават тези на
старото тухлено строителство.

Т

Търси се ново
строителство,
завършено “до ключ”
Три четвърти от търсенето е
на ново строителство и максимум една четвърт на старо,
и то основно панелно, казва
Николай Чолаков от агенцията “Благоевград недвижими
имоти”. Новото строителство
се търси на нива от около 450

евро на кв.м. Цените, в зависимост от района, достигат
максимум до 750 евро на кв.м.
Но това е цена за тристаен
апартамент (най-търсените),
ново строителство с добро качество, в центъра или близо до
него. Общо е наблюдението, че
клиентите предпочитат апартаменти, готови “до ключ” – с
поставени ламинат, плочки и
интериорни врати.
В Благоевград има ново
строителство, и то на възлови места. Случва се жилища
да се разпродават дори преди
първата копка на сградата.
Обикновено това е в случаите, когато предприемачите
ги пускат на ранен етап на пониски цени, за да финансират
строежа.
“Търсят се апартаменти в
нови блокове на цени до 38
хил. евро, по възможност за-

Най-предпочитаните квартали са центърът и широкият
център. Николай Чолаков добавя районите от горната страна на ул. “Славянска”, които
попадат в кв. “Освобождение”
и своеобразния триъгълник
“Запад”, който се вклинява в
центъра.
От кварталите най-търсен
е “Еленово”, заради добрата
му свързаност с останалите
части на града. “Струмско” е
интересен, ако се появи нещо
на добра цена. Квартал “Ален
мак” минава на по-заден план
поради липсата на удобни автобуси, отбелязват наблюдатели на имотния пазар.

Панелните
апартаменти са хит
“Еленово”, “Струмско” и
“Ален мак” са панелните квартали на Благоевград, чиито
санирани блокове предизвикват фурор на пазара в града.
“След като бяха реновирани
- със стиропор, нова дограма
и освежени подове, цените се
вдигнаха между 40% и 70%. В
момента предлагане в кварталите почти няма”, казва
Николай Чолаков.
Едно от обясненията за
ограничения брой оферти
е, че след като блоковете са
придобили приличен вид,
част от собствениците са се
отказали да продават. Търсенето обаче е голямо и цените на панелите се движат
около 350-400 евро на кв.м.
Брокери отбелязват, че до
сделки с тях се стига много
бързо. Масовите очаквания в
сектора са след година-две да
има обратна тенденция и > 52
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Чакърова. Затова и базови си
остават апартаментите.
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В област Благоевград има
140 519 жилища, от които
83 241 в градовете и 57 278
в селата, по данни на НСИ
към края на 2018 г. С най-голям дял са тристайните,
следвани от двустайните и
четиристайните.
Жилищни сгради, въведени в
експлоатация през 2019 г.
> През първото тримесечие
са въведени в експлоатация 8
сгради с 59 жилища и 2198 кв.м
РЗП, през второто сградите
са само три - с 28 жилища и
1574 РЗП, а през третото -18
жилищни сгради със 73 жилища и обща застроена площ
8822 кв.м.
Започнало строителство на
сгради през 2019 г.
> През първото тримесечие е
започнало строителството
на 35 жилищни сгради със 137
жилища и 17542 кв.м РЗП, през
второто на 50 сгради с 97
жилища и 14567 кв.м РЗП, и през
третото - на 44 жилищни
сгради с 85 жилища и РЗП 11
638 кв.м
> В категорията “други сгради”, в която попадат и хотелите, през първото тримесечие
е започнало строителство на
38 сгради с15 001 кв.м РЗП, през
второто на други 38 сгради с
26 668 кв.м РЗП, а през третото - на 35 с РЗП 14 559 кв.м.
Издадени строителни разрешителни през 2019 г.
> През първото тримесечие са
издадени строителни разрешителни за 71 жилищни сгради
със 116 жилища и 19 743 РЗП, през
второто за 95 със 121 жилища
и 22 254 кв.м РЗП. През третото - за 111 с 216 жилища и обща
застроена площ 30 775 кв.м
> На 3 административни
сгради с 1035 РЗП през първото тримесечие и на други - 3
административни сгради с 573
РЗП през второто
> В категорията “други
сгради” - 65 с 48 508 РЗП през
първото тримесечие, 82 с 28
165 РЗП през второто и 64 с
РЗП 22 468 кв.м през третото.

Източник: Bulgarian Properties

цените на апартаментите в
панелните блокове да тръгнат надолу.

Залезът на старата
тухла
Най-слаб е интересът на купувачите към старото тухлено
строителство, защото този
тип апартаменти масово се
нуждаят от основен ремонт.
“Трябва да е на много ниска
цена - под 450, около 400 евро,
за да се купи”, казва Николай Чолаков. Според него
тези апартаменти определено имат достойнства. Наймалкото квадратурата им е
реална, за разлика от новото
строителство. При него трябва да се извадят поне 10% - за
стените, които са включени в
обявената площ, за да получи разполагаемата. “Но как
да обясниш на продавача, че
макар жилището му да е хубаво, няма как да се продаде
по 500 евро на кв. м. А за да се
срещне с купувача той трябва
да приспадне поне сумата за
бъдещия ремонт”, обяснява
Николай Чолаков. Той отбелязва, че най-сложно е с хората, които предлагат имот
в Благоевград, а живеят в
София, защото, повлияни от
столичния пазар, винаги казват по-висока цена.

Къщи в радиус 12-13 км
По наблюдение на брокерите
устойчива тенденция е търсенето на къщи в селата около
Благоевград. Най-често интересът е към масивни двуетажни постройки с парцел от
поне 500-600 кв.м на цена до 50
хил. лв. и в населените места
с автобусна връзка с града.
Такива са селата в радиус от
12-13 км от града - Рилци, Бараково, Кочериново, Пороминово, Стоп, Покровник, Селище,
Еленово, Айдарово.
Търсенето идва предимно
от млади семейства, работили
в чужбина, в които и двамата
родители са с коли и могат да
закарат детето до детска градина или на училище. Основният
проблем на животът в селата
са точно училищата и детските
градини, а за възрастните хора
и достъпът до здравна помощ.
Освен това и къщите за продажба са малко, казва Катя

В Благоевград има
отделни сделки
с македонски
купувачи, които
търсят с цел
отдаване под
наем.

Локален пазар, на
нивата на миналата
година
По оценка на брокери пазарът тази година е на нивата
на миналогодишната и като
търсене, и като предлагане.
Търсенето и предлагането често се разминават. “Имам хора,
които търсят, но са склонни
да дадат до 50-55 хил. eвро за
хубав апартамент, а насрещното предлагане е от 65 хил.
евро нагоре. И 10 хил. евро не
се стопяват толкова лесно, за
да ги срещне човек”, казва Николай Чолаков.
В Благоевград има отделни
сделки с македонски купувачи, които търсят с цел отдаване под наем. Но пазарът в
града се движи основно от
българите. Купуват хора от
Благоевград, с цел инвестиция, а и за живеене. Ниските
лихви позволяват на дългосрочните наематели масово да
станат собственици. Купуват
и хора на пенсионна възраст
от София, които се връщат да
живеят в Благоевград. “Купувачите придобиват имотите си
предимно на кредит”, добавя
Катя Чакърова от “Домос”.
С цел инвестиция и отдаване под наем се търсят предимно тристайни апартаменти
на цена до 36 000 евро, добавя
тя. Търсят се и парцели за започване на строеж на къща
и последващата продажба.
Има и интерес към магазини
в идеален център за купуване
и отдаване под наем.
В кварталите хората купуват жилища основно за живеене и по-рядко за отдаване
под наем. Студентите търсят
основно около Югозападния
университет и по-широкия
център. Офертите на наемния
пазар варират между 350 и 600
лева на месец. Стандартният
наем за хубав тристаен апартамент е около 500 лева.
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Банско се
връща на
имотната
писта
Цените на
апартаментите се
движат в границите
400 - 500 евро на кв. м,
което е връх от 2012 г.
автор
Боряна Генчева

Пазарът на недвижими имоти в Банско
започна да се възстановява от срива
през 2012 г. От две-три години
сделките в най-големия български ски курорт се увеличават
като брой, пазарът е оживен,
преобладават български купувачи. Вече се наблюдава и
ръст в средните цени, които
бяха паднали до нива от около
350 евро на кв.м.
По данни на Агенцията по
вписванията за деветмесечието
на 2019 г. продажбите в община
Разлог, към която е Банско, се
увеличават с около 3.4% спрямо
същия период на предходната
- от 1215 на 1256. За сравнение,
през 2017 г. те са били едва 1059.
Някои агенции като Bulgarian
Properties казват, че отчитат
ръстове в сделките от 30% за
2018 г. и още 20% през 2019 г.

П

Предлагането на
качествени имоти се
изчерпва
“През 2019 г. по предварителни данни ще имаме около 10%
ръст в цените на база на реално
сключени сделки”, казва Полина Стойкова, изпълнителен директор на Bulgarian Properties.
Обяснява го с нарастващото
търсене и с изчерпващото се
предлагане на качествени

имоти заради фактическата
липса на ново строителство в
курортното градче. “Необходимо е обаче още време, докато
се абсорбира съществуващото
предлагане от годините на големия строителен бум”, смята
тя.
“Предлагането все още надвишава търсенето, което на
практика обезсмисля инвестиционните намерения за ново
строителство. Затова вторичният пазар е най-атрактивен
и интересен в момента”, потвърждава и Мила Качорина от
агенцията за недвижими имоти
Resellyourapartment.
В някoи чacти нa Банско нaпълнo зaвършeни cгрaди и дори
цeли кoмплeкcи cтoят прaзни
oт гoдини, описва картината
Невена Стоянова, управляващ
директор на Luximmo Finest
Estates. За да бъдат размразени обаче, не е достатъчно в
постройка от 30-40 апартамента
да бъдат продадени пет-шест,
тъй като в някои oтнoшeния
пoддръжкaтa обхваща цялaтa
cгрaдa, обясняват от агенцията.

Около 400 евро средна
цена
Средната цена на реализираните продажби в Банско за деветмесечието на 2019 г. за първи
път след 2012 г. достига около

400 евро на кв.м. За последното
тримесечие тя дори е 415 евро
на квадратен метър. А през всяко тримесечие на 2019 г. цените
са по-високи от тези през предходните две, сочат данните на
Bulgarian Properties.
Според Luximmo Finest
Estates средната продажна
цена в Банско е около 450 евро
за квадратен метър, което е
леко над нивата от последните
години.
Димитър Джибин, регионален мениджър на Luximmo за
област Благоевград, твърди, че
цените се увеличават за добре
поддържани имоти в затворени комплекси, които работят
целогодишно. Това са и найтърсените видове собственост
на пазара, казва той пред в.
“Струма”.
Мила Качорина смята, че
имотният пазар в Банско за
последните девет месеца е стабилен и без особени изменения
в ценовия диапазон. Цените
на апартаментите се движат в
границите 400-500 евро на кв.м.
Търговските площи се продават на цени от от 600 до 1000
евро на кв.м според местоположението им. Земеделските
терени са между 15 и 25 евро на
кв.м, а средната цена на парцелите е 75 евро на кв.м.
През 2019 г. в Банско са активни всички сегменти на
пазара, казва Полина Стойкова. Има търсене и на евтини
студиа, често в по-отдалечени
райони, и на среден клас жилища - обзаведени и близо до
ски лифта, и на апартаменти в
топ ваканционните комплекси,
чиито цени често достигат и
дори надвишават 750-800 евро
на кв.м.
Жилища може да бъдат намерени и за около 200-220 евро
на кв.м, но извън Банско, в прилежащите курортни зони, около голф игрището или към Разлог. Най-масовите сделки са на
цени между 350 и 450 евро кв.м
и това са най-вече обзаведени
двустайни апартаменти > 54
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Сандански
залага на Airbnb
Търсенето е
съсредоточено в
ниския ценови сегмент
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Пазарът на краткосрочни наеми се развива основно и заради кризата в дългосрочните.
“Откакто работниците, които
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Брокерите говорят с оптимизъм за бъдещето на имотния
пазар в Банско. Популярността на курорта нарасна след
домакинството на световното
първенство по ски. Той е на
удобна локация. Условията за
ски и хотелите са добри. Инфраструктурата се подобрява. Сезонът е дълъг. И най-вече наред
със зимния туризъм в Банско
се развива и летният.

От дългосрочни към
краткосрочни наеми
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IV'15

Оптимизъм за
бъдещето

След кризата
новото
строителство
е в ограничени
граници и
търсенето на
жилищни площи
е повече от
предлагането.

594.51

Покупката на имот в Банско се
превръща в потенциал за рента,
потвърждава Мила Качорина.
Според нея това е и обяснението за нарасналия интерес към
комплексите от затворен тип
- с басейни, СПА, зелени площи и атракции, добавя Мила
Качорина. А Полина Стойкова добавя, че от две-три години
Bulgarian Properties са активни
на пазара на дългосрочни и сезонни наеми най-вече поради
нарасналото търсене. Банско
е в полезрението на т.нар. дигитални номади като място, на
което водят интересен живот,
общуват, забавляват се и срещат нови приятели, отбелязва
тя.

592.54

До 2016 г. активна група купувачи в Банско и региона бяха
британците. След тяхното
изтегляне от пазара ги заместиха българските купувачи,
разказва Невена Стоянова от
Luximmo Finest Estates. Обяснението им е, че значителното
намаление на цените прави
имотите достъпни. Търсят ги
хора, които искат втори дом в
планината или защита на спестяванията си.
От Bulgarian Properties
потвърждават, че около 50%
от покупките през последните
години се реализират от българи. А картината на чуждестранните купувачи е много
пъстра - британци, гърци, сърби, македонци, руснаци, украинци. Анализатори добавят,
че в пocлeднo врeмe oглeди, a
и cдeлки извършвaт също така
грaждaни нa Изрaeл и Кувeйт.
Димитър Джибин наблюдава през 2019 г. повишаване в
броя на сделките с чужди граждани в сравнение с предходната
година. А и все повече българи
купуват апартаменти в Банско с цел инвестиция – заради
ниските цени и нулевия риск
от загуби при сделка на тези

Оживление и при
наемите

II'15

Купувачите – предимно
българи

ценови нива.

III'15

в добре работещи комплекси,
добавя тя.

Източник: Bulgarian Properties
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*данните са за деветмесечието

Сандански и общината се развиват
като туристически
център. Затова и
тенденцията, започнала още
през 2017 г., да се купуват завършени и обзаведени имоти
с цел инвестиция - основно за
отдаване под наем чрез Airbnb
и Booking.com и по-рядко за
дългосрочен наем, става отчетлива през 2019 г.
Завършени имоти обаче
трудно се намират, тъй като
местните специалисти в последните години извършват
довършителни работи в Германия и Англия. “Сега за една
баня например се налага да се
запишеш в списъка на майстора за след 4-5 месеца поне”,
казва Марияна Ангелиева,
мениджър на кантората на
“Адрес Недвижими имоти” в
Сандански.
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строяха магистрала “Струма”,
си тръгнаха, наемният пазар
е почти в ступор. В града има
много жилища за отдаване под
наем, но до сделки се стига предимно с тези с много ниски
цени от 120-200 лв. на месец”,
разказва Ангелиева.
“Цената на нов обзаведен
двустаен апартамент е около
200 евро на месец, а за тристаен - около 250 евро”, по информация на Михаил Стоев,
управител на "Макс имоти" в
града. Клиентите, готови да
плащат тази цена, обаче също
намаляха, уточнява Ангелиева. Наблюденията й са, че има
търсене от гърци, пенсионери
или работещи в България, които искат да наемат апартамент
за по два-три месеца. Те имат
много изисквания - за добро
обзавеждане, асансьор, гараж
или паркомясто, но на ниски
цени. Затова и голяма част от
наемодателите се пренасочват
към пазара на краткосрочни
наеми.

Купувачите са основно
българи
Трайна тенденция на пазара
е, че почти 90% от купувачите
са българи – млади семейства,
хора на възраст от големите
градове, особено от София,
българи, които отдавна работят в чужбина. Чужденците,
доколкото ги има, са руснаци, гърци, германци. “Любопитното за нас е, че повечето
българи, работещи в чужбина,
заявяват, че купуват имота, за
да има къде да живеят, като
се завърнат в България някой
ден. За едни това е след пенсиониране. Други обаче казват,
че ще поспестят още и ще се

установят трайно в България,
за да развиват някакъв собствен бизнес”, добавя Марияна
Ангелиева. Масовият купувач
е българин, който търси основно имот за собствено ползване.
Такава е дългосрочната идея
и на сегашните купувачи с
инвестиционна цел. Затова
и най-търсени са двустайните и тристайни апартаменти.
“Местните жители също имат
желание за покупка на имоти,
но сделките с тях са по-редки.
Те по-трудно получават финансиране от банките в желания
размер, защото заплатите не
са високи или поради задлъжнялост”, са наблюденията на
мениджъра на “Адрес”.
Продават както чужденци
- предимно руснаци и англичани, които не ползват редовно
имотите си, така и българи.
Сънародниците продават наследствени имоти, имоти, неподлежащи на делба, за да сменят стария си апартамент с нов
или за да помогнат на децата
или внуците да купят жилище
в София или в чужбина.

Търси се ново
строителство
На имотния пазар най-жив е
интересът към жилищните
имоти. За покупка най-вече се
търсят нови тристайни и двустайни с Акт 16. Предпочитани
са идеалният център и локациите близо до парка. Цените са
в от порядъка на 700 - 1000 евро
за кв.м. В други части на града
падат и под 500 евро на кв.м,
предимно от вторичен пазар,
казва Михаил Стоев. По негова
информация новите тристайни
апартаменти се предлагат на
цени от около 45-60 хил. евро, а

двустайните - за 25-45 хил. евро
в зависимост от района и степента на завършеност.
След кризата новото строителство е в ограничени граници и в момента търсенето
на жилищни площи е повече
от предлагането, отбелязва
мениджърът на “Макс имоти”.
За 2018 г. разрешителните за
строеж на нови сгради са не
повече от 15, потвърждава и
Марияна Ангелиева.

Продава се повече
старо
Продава се повече старо строителство, отбелязва мениджърът на “Адрес”. Тя пояснява,
че новото строителство е предимно във ваканционните
части на града – местностите
Нишан таши и Чинар куши, а
там търсенето е доста по-слабо,
отколкото в същинските градски райони. Освен това старото строителство е по-евтино с
по-просторни и функционални
помещения. Най-предпочитаните квартали по нейна информация са идеалният център и
централната градска част,
Смилово, Ливадица и районът
около общината.
Търсенето е съсредоточено в ниския ценови сегмент
– двустайни до 40 хил. лева,
тристайни до 50 хил. лева, но
предлагане на тези нива по
скоро е изключение. Масовите оферти са за двустайни
апартаменти е между 25 и 35
хил. евро за имот на мазилка
и замазка, а в завършен вид –
от 33 хил. евро до 89 хил. евро
за луксозно обзаведен имот в
центъра. Тристайните на цени
под 40 хил. евро са единици и
обикновено изискват още поне
20 хил. евро за основен ремонт.
“Има засилено търсене и на
апартаменти старо строителство за по 30-40 хил. евро, както
и на панелни – двустайни по
20-25 хил. евро и тристайни за
25-35 хил. евро в зависимост от
състоянието. Много от купувачите инвестират с цел отдаване

Мечтата за
къща – трудно
осъществима
Често българските клиенти,
работещи от дълги години
в чужбина, търсят парцели
за еднофамилни къщи – около
парковата зона в Сандански и в
близък периметър около града.
Има и интерес към парцели и
къщи в селата около Сандански,
казва Михаил Стоев. “Няма обаче предлагане, което да срещне
интересите на купувачи и
продавачи. Единичните парцели
на пазара са с цени от 30 до 110
евро за кв.м, които купувачите не са склонни да платят.
Обявени парцели за продажба
има няколко, но почти всички
са за строителство на калкан
или за жилищни сгради до 10
м, а не за еднофамилни къщи,
каквото е търсенето, казва
Марияна Ангелиева. По данни на
“Макс имоти” има търсене и на
земеделски земи за оранжерии,
овощни градини, лозя.

под наем”, потвърждава и Михаил Стоев.

Цените и пазарът
стагнират
“Цените в града в последните
една-две години стагнират, с
тенденция за отстъпки до 10 и
повече процента при сериозен
интерес от купувачи с пари в
наличност”, казва Марияна
Ангелиева. По нейна оценка
имотният пазар в района също
е в сравнителен застой като
следствие на икономическия
застой. Сандански се развива
туристически, но това не води
до приток на нови хора, които
да се установят дълготрайно
в града. Надежди се свързват
с идеята за икономическа зона
в село Дамяница до Сандански,
която да привлече инвеститори, осъществяващи дейности
с висока добавена стойност,
и това да раздвижи имотния
пазар и съответно цените на
имотите.
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Моят капитал
Инвестиции/Пазаруване/Свободно време

Портал към
творческото
измерение
Как няколко
инициативни заселници
превърнаха село Долен в
притегателeн център
за артисти и ценители
от целия свят
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Портрет на
благоевградския
художник
като млад

Сашо Стоицов за
позабравеното наследство
на бунтарите в града през
70-те и 80-те години
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Френското
сърце на
България
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Фестивалът Francofolies успя
да позиционира Благоевград
на международната карта, да
донесе бизнес и положителен
имидж на града
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Винена
география:
Долината на
река Струма
Избите в региона
предлагат не само
качествено вино,
но и прекрасни
условия за винен
туризъм

автор
Ани Коджаиванова

България има няколко утвърдени региона, в които се произвежда качествено
и разпознаваемо вино. Но ако
трябва да посочим успешна
винена дестинация, която освен добри продукти предлага
и привлекателни за туристите
активности - като дегустации
и турове на място в избите,
добри условия за настаняване,
кулинария, тематични празници и фестивали, безспорно
яркият и успешен пример е
долината на река Струма.
Тук - от Сандански до границата с Гърция, на сравнително
малка площ работят почти 20
по-големи и малки изби. Те
са разположени сравнително
близо една до друга, което
прави региона подходящ за
винени обиколки, съчетаващи
посещение на няколко изби в
рамките на уикенд - дори на
велосипед. Ако разширим
обхвата и добавим към тях
и изби около Благоевград и
Гоце Делчев, опциите се увеличават значително. Затова и
без съмнение това е най-посещаваният от винени туристи
регион в България, въпреки че
официално подобна статистика не се води.

В

Малък, но с много
предимства
Долината на Струма е един
от сравнително малките винени региони на България
(обхваща лозя, които > 58
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са основно в землищата на
Мелник, Сандански, Петрич
и Благоевград), но за сметка
на това разполага с предимства, които я правят много
атрактивна. Първо, регионът
има прекрасен микроклимат
- много слънце и топли средиземноморски ветрове, и е идеален както за отглеждане на
лозя, така и за туризъм. Второ,
има уникални местни сортове,
които виреят само тук - като
например разновидностите на
мелник и сандански мискет,
които му дават разпознаваемост и имидж. И трето, тук
са налице добра инфраструктура и стари традиции във
винения туризъм и туризма
изобщо. Така е още от времето
на комунизма, когато Мелник
бе сред топ дестинациите на
България. Да не забравяме и
магистрала “Струма”, която
(макар и недовършена) прави
региона много по-достъпен.
С всичките си дадености,
без изненада, в последните
години точно Долината на

Струма и особено Мелнишката област се превърнаха в
изключително атрактивно
място за винени инвестиции
от най-различен тип. Някои
от тях са и единствени по
рода си. Близо до Сандански
например е модернизираната изба “Дамяница” с чифлик
“Ливади” - една от малкото в
България симбиотични ферми, където по чист и устойчив
начин се отглеждат животни
и култури и се произвеждат
чисти и качествени продукти.
До Петрич се намира “Орбелус” - една от малкото изби у
нас с биосертифицирани лозя.
Zornica Family Estate до мелнишкото село Зорница пък
разполага с малко собствено
производство, но и с една от
най-впечатляващите винени
листи в страната в ресторанта
си, отличаван няколко пъти в
годишния конкурс “Ресторант
на годината” на “Бакхус”.
Това далеч не е всичко. Тези и
още изби и комплекси надградиха и вдигнаха на ново ниво
винения туризъм в региона,
добавяйки нови винарни, интересни места за отсядане и
хранене и нови атракции (виж
картата).

Задружни

Това е единственият регион
в България, в който повечето
местни изби и други свързани бизнеси работят заедно за
маркетинга на дестинацията, помагат си, координират
се за празници и фестивали и
са проактивни за инициативи
съвместно с общината. Например около винарския празник
Трифон Зарезан в Мелнишко
има истински дни на отворените врати, в които с дегустации и различни програми
на място се включват близо
10 изби. Инициативата е вдъхновена от съседна Северна
Гърция, където ежегодно с
огромен успех се провежда
уикенд на отворените врати
в избите около Драма. Подоб-

ни събития са важни както за
маркетинга на региона, така и
за продажбите. От мелнишките изби споделят, че интересът
и посещенията се увеличават
осезаемо всяка година.
Важна и много симпатична
инициатива на региона бе и
създаването на картата “Мелнишки винени маршрути” цветна, забавна, с контакти
и изчерпателна информация
за всички изби в региона къде и кога са възможни дегустации и турове, както и
за винени магазини, барове,
местни забележителности и
т.н. Може би мнозина не са си
давали сметка, но нещо толкова малко като една карта носи
много позитивна промяна, защото изключително улеснява
туристите в търсенията им и
решението накъде да поемат.
По думите на Милица Зикатанова от “Вила Мелник”,
която е сред инициаторите за
създаването на картата и за
други инициативни в региона,
за съвместната работа и разбирателството между избите
много помага това, че винарните тук са много близо една
до друга. Това ражда тесни съседски и приятелски отношения и прави диалога и обмена
на идеи по-лесен. Решенията
за общите инициативи се вземат заедно на срещи, финансирането се подкрепя поравно.
Винарите от Мелнишко
искат да стигнат и по-далече.
Сред бъдещите им инициативи е в района да бъдат поставени типичните указателни
табели, познати от винените
пътища в цяла Европа. Тяхна
кауза е изработването на общ
бранд на региона, който да се
поставя и върху етикетите,
както и обособяването му като
самостоятелна апелация със
съответното защитено наименование за произход.
А това обещава в близко бъдеще областта да стане още
по-привлекателна дестинация
за винен туризъм.

1.Изба “Дамяница” е доайенът на региона. Старият
винзавод до Сандански отваря врати в далечната 1940 г.,
а днес - вече частен, е модернизиран
и фокусиран в производството на
премиум вина, като отдава значимото на местните винени сортове.
На територията на избата е разположена и фермата чифлик “Ливади”,
където по чист и устойчив начин се
отглеждат животни и различни култури и се произвеждат качествени
продукти.
2. В Сандански се намира и
изба “Синтика”. Тя е новото превъплъщение на стария аграрен център, в който
от 50-те години на миналия век са
развивани множество клонове и вариации на местните сортове грозде
като ранна мелнишка лоза (Мелник
55), мелнишки рубин, сандански
мискет и др. Към избата отскоро е
изграден и Sintica Wine Resort, който
предлага и луксозно настаняване,
винен и конферентен туризъм.

3. “Вила Мелник” до село
Хърсово е сред най-активните изби в региона, която е и
двигател за промяната му.
Тук се организират много празници
и фестивали, но и извън тях избата
е отворена за посещения всеки ден
и посреща гости професионално
- с тур из модерно оборудваната
изба на няколко нива, с посещение в
тунелите, издълбани в глинестите
почви, с беседа на няколко езика и дегустация в зала с красива панорама,
с разходка из лозята пред избата.
Предлагат се и опции за индивидуални събития като сватба в лозята,
тиймбилдинги и т.н.
4.Изба “Орбелус” до петричкото
село Кромидово е един от
малкото български винопроизводители с биосертифицирани лозя и впечатлява
с неповторимия си дизайн
във формата на бъчва. През месец
май всяка година избата организира
свой празник с вино и джаз на живо.
В останалото време приема посетители за винен тур и дегустация
с предварително обаждане. Наскоро
тя получи наистина важно отличие
- златен медал (95 от 100 точки) от
един от най-престижните конкурси
в света, този на Decanter, при това
за вино от местен сорт - „Орбелус
Single Мелник 55 2016“.

Изба „Орбелия“
село Коларово
6
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5. До мелнишкото село
Зорница се намира и
виненият комплекс
Zornica Family Estate.
Тук луксозното настаняване е
съчетано с висок клас ресторант, известен с една от
най-богатите и впечатляващи винени листи, собствена
малка ферма за производство на
продукти, както и винено производство от собствени лозя.
Екипът на комплекса предлага
на гостите си и винени обиколки из избите в района.

Легенда
Възможност за дегустации предлага и
изба “Логодаж” в едноименното село
близо до Благоевград. Нужно е предварително обаждане и резервация.

Ресторант

Сандански
2

6. Изба “Орбелия” е
семейна винарна, разположена е в подножието
на планина Беласица,
до село Коларово, в
близост до Петрич. Орбелия
е древното тракийско име на
планинския масив и в превод
означава бяла, красива планина.
Винарната е модерно оборудвана, но решена в битов стил.
Избата е отворена за посещения с дегустации, а предлага и
възможност за обяд или вечеря
с традиционни ястия или барбекю при по-големи групи.

Настаняване

Изба „Синтика“
Сандански

Мелник
1
Изба „Дамяница“
а
Сандански

Дамяница

5
7. Изба “Рупел” до село Долно
Спанчево, съвсем близо
до гръцката граница,
е шато, разположено
насред лозята. Избата
предлага добри условия
за винен туризъм с разходка из
лозята и дегустации, но също и
за организиране на срещи, тиймбилдинги и други по-масови събития, като дегустационната
зала е с капацитет 40 места.
8. Изба “Златен рожен” до
село Кромидово е с
отворени врати за
дегустации във винарната си, а също така
предлага и настаняване
в собствен бутиков хотел в
село Рожен, непосредствено до
Роженския манастир.

Петрич

Zornica Family Estate
село Зорница
Изба „Орбелус“
село Кромидово
Изба “Златен Рожен“
село Кромидово

4
8

3
„Вила М
Мелник“
Хърсово

7
Изба „Рупел“
село Долно Спанчево

Кулата

От другата страна на Пирин, до Гоце Делчев, в
долината на Места се намира комплексът Uva
Nestum, който съчетава модерна изба със СПА
хотел, градини, лозя и спортни съоръжения,
включително тенис кортове. Тук дегустациите са неизменна част от преживяването
и могат да се случат в ресторанта или във
винения бар.
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Училище
за природа
в селото на
несъгласните
Екоучилището в
село Влахи показва
нагледно как човек
може да върви напред
в хармония с околната
среда
автор
Калина Горанова

Училището се
развива с помощта
на фондации и
доброволчески
труд.
К Градове | декември 2019 | capital.bg

Пиринското село
Влахи е обратното
на Бермудския триъгълник. Там изчезват неща. Тук се събират хора,
които не са съгласни с властта.
Думите са на Димитър ВасилевВелин. Говорим си с него в стаята на Училището за природа
в селото.
Той е авторът на идеята за
създаването на място, което да
служи като демонстрационен
център, показващ, че е възможно човек не само да живее
в хармония с природата, но и да
върви напред с нея - не назад.
Децата са си тръгнали малко
по-рано. Основните теми, с които се занимават в училището,
са енергийната ефективност,
управлението на отпадъците, климатичните промени,
биоразнообразието. Както и
органичното земеделие спо-

П

ред концепцията за пермакултурата на Бил Молисън. Или
философията, че в природата
няма загуба на енергия, всичко
се върти между растенията и
животните и човекът в неговото домакинство може да живее
по подобен начин.
До селото се стига трудно по
път от Кресна. Само тук-таме
има асфалт. В близост до училището е и имотът на Сидер
Седефчев. Художникът, който
се премества в селото със семейството си и заедно с брат
си Атила спасява изчезващи
породи каракачански овце,
кучета, коне и кози. Сред тях
са най-малката овца в Европа
- каракачанската, и най-голямата коза в Европа - калоферската
дългокосместа коза.
„Няма местни хора тука.
Само пришълци сме“, казва
Димитър Василев. Когато

дошли да купуват сградата
на училището, все още имало
12-13 баби и 5-6 дядовци. През
турско време селото е опожарявано много пъти, разказва
Димитър. Гърците също са
го палили, защото искали да
се преподава на гръцки, казва
той. „Комунистите са искали да
го затрият. Не са искали да има
тука хора“, казва той.
Пожарите сякаш преследват
селото. Последният е от 2017 г.
Тогава изгоряло и сърцето на
Димитър - зимната градина на
училището. То обаче има планове и този път да се възстанови от огъня и да продължи.

Офис в полите на Пирин
Димитър Василев-Велин има
дълга биография в сферата
на опазването на природата,
като е концептуален създател
на BlueLink.net и съучредител
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QОсновната концепция в
изграждането на средата е
строителството с естествени
материали
на мрежата от името на ЕКОКЛУБ 2000, организация за еколози и ветроходци.
В даден момент решава, че
няма голям смисъл за природозащитна организация да има
офис в София и е по-добре той
да е позициониран сред природата. “Решихме, че си заслужава повече да се насочим към
образованието и да започнем
да работим с децата, защото
явно ще се изпуска влакът”,
казва той. Село Влахи се оказва идеално за целта. Близо е
до Национален парк “Пирин”
и до Кресненското дефиле и
болезнената екологична тема
за тунела, който няма да се случи. Климатът е подходящ, т.е.
лятото е топло, а зимата - мека.
Там вече е и Сидер Седефчев
и проектът му за спасяване на
местните породи.
Едновременно с това община Кресна търси купувач на
сградата на училището. Той
трябва да запази предназначението му, сградата не функционира като училище от 1975 г. и
вместо това е приютила магаре и слама. Явява се още един
кандидат, но той иска сградата за склад и бързо отпада от
състезанието. Така в началото на 2003 г. сградата е купена със средства на „Си Ви Ес
България“ (CVS - Cooperation
for Voluntary Service), организация, която има за цел да
промотира доброволчеството в
социалната сфера и опазването
на околната среда. До 2008 г. с
училището се занимава основно CVS. През 2008 г. се създава фондацията „Училище за
природата“, учредена от „CVS
България“, като тя е нагърбена
със задачата да го управлява и
развива.
Основните действащи лица
в училището във Влахи са трима - Димитър, инициатор на
идеята и местен координатор,
Юлия Йорданова - член на настоятелството на училището и
един от съучредителите на “Си
Ви Ес България”, и Мирослава,

През обучения са
преминали над
300 деца.
която им помага. За изграждането и развитието през годините помощ идва и от много
доброволци.

За лука, моркова и
жабата
Основната концепция е “да
се строи с природосъобразни
материали и да запазим традициите за строителство в съответния регион”, разказва Юлия
Йорданова. Самата сграда трябва да е въплъщение на всичко,
което ще се учи в нея.
Така тоалетните се разполагат отвън в двора. Под тях се
слага бидон, а за почистване
се изсипват трици, които идват от дървопреработвателно
предприятие в близост. Когато
бидонът се напълни, съдържанието с триците отива в дупка
в земята и се зарива, след два
месеца няма и следа какво е попаднало там, като мястото или
може да се използва повторно,
или отгоре могат да се посадят
орехи.
Построена е и зимна градина, в която се отглеждат и
екзотични видове - дървена
постройка с висока предна
стена, за да хваща максимално слънчевите лъчи. Задната
е по-ниска и е и стена на кокошарника, като така се ползва
и топлината, създавана от кокошките, обяснява Юлия.
Дворът е оборудван с кокоши трактор, подвижният кокошарник без под се използва
вместо оране, птиците вършат
това вместо вас. Културите в
двора се отглеждат на принципа на пермакултурата на
Бил Молисън. Идеята е да се
избегне растителната защита,
която е едно от най-опасните
неща, казва Димитър, като се
залага на това, че в природата
определени животни и растения потискат други и се пазят

взаимно от вредители. Така,
съществуващи в двойка, морковът и лукът или чесънът и
ягодите нямат нужда от пестициди. Специалното езерце за
крастави жаби и „хотелът“ за
хищни оси осигуряват допълнителна подкрепа. Или това,
което се иска от собствениците на градината, е да създадат
обиталище за през лятото за
опазване от жегите и място
за размножаване и да оставят
животните да свършат всичко
останало.
Единственото по-комплицирано е отоплението на сградата,
за което е помогнала френската Veolia, която по това време
все още не е концесионер на
„Софийска вода“ и с нея прави
връзка доброволец от Франция.
Отново е търсен ефектът на
минималното използване на
енергия. Използва се пиролизен котел, с много по-висок коефициент на полезно действие
от обикновен на дърва. Работи
със сух дървен материал, който поради липсата на кислород
започва да тлее и така се образува газ.

За добрата воля и
пожарите
Училището се развива с помощта на фондации и доброволчески труд. В началото голяма
подкрепа оказва Швейцарската програма за развитие, като
с нейни средства се финансира
реконструкцията на сградата.
Училището работи по проекти, финансирани от норвежки
грантове, „Младежта в действие“ и други по-малки донори.
Доброволческият труд е съществен, като обикновено ентусиастите са чуждестранни доброволци. За това помагат CVS
и Times Heroes. Когато няма
средства, нещата се правят на
мускули, местните програми
на отделните институции не
са опция.
Децата, минали през Училището за природа, са над 300.
Основно идват от Кресна и от

региона. През 2017 г. по екогрант на „М-тел“ се провеждат
и петдневни лагери. Първият
лагер е с ученици от Кресна
и читалището и неговия клуб
„Виж природата“. Вторият лагер започва на 1 август с деца
от село Микрево. Денят 2 август
променя всичко. Огънят тръгва
от гробищата на селото, като
унищожава зимната градина
и тоалетните.
През същата година през
август е и големият пожар в
Кресненското дефиле, като
огънят стига до хълмовете над
фермата за редки породи.
Все пак през септември е
проведен третият петдневен лагер с деца от Благоевград, като
с пари от дарения тоалетните
са възстановени. Това обаче е
и последният по-дълъг лагер,
а зимната градина все още не
е възстановена. За нея ще са
необходими повече средства,
като желанието е тя да е подобра от предишния път и да
се разшири.
“Да намериш финансиране
в днешно време не е лесно. Да
чукаш на 1000 врати изисква
много време и енергия”, казва
Юлия. Проблем е и липсата
на достатъчно отдадени хора.
Преди години например доброволците са се задържали и по
половин година. Сега трудно
издържат на едно място 2-3
месеца, забелязва Юлия. Или
мераклии има, но не и за дълготрайни ангажименти. Остава въпросът кой ще продължи
нататък.
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Портал към
творческото
измерение
Как няколко
инициативни заселници
превърнаха село Долен
в притегателен
център за артисти
и ценители от целия
свят
автор
Десислава Лещарска

К Градове | декември 2019 | capital.bg

Планинското селце Долен лежи на
границата между
Пирин и Родопи. За
да стигнеш до него, се изкачваш по отбивка от пътя между Гоце Делчев и яз. „Доспат“.
Това изкачване е в известно
противоречие с името му,
което произлиза от “дол”. Но
и самото наименование има
своята история - старият път,
свързващ двете планини, е
минавал над селото и е слизал надолу. “И ние го открихме така - съвсем случайно,
вървейки по пътя между Гоце
Делчев и Смолян, по време на
един десетдневен преход в
средата на 90-те години”, разказва Михаил Ваклинов, създател на един от проектите,
които събуждат Долен за нов
живот. „Портите“ на Ваклинов е физическо пространство,
в което се твори, и в което
най-добре биха се чувствали

П

художници, музиканти, писатели или всеки, който има
нужда от спокойствие и досег
с природата и величествения
дух на района. То предлага и
настаняване, но фокусът е в
преживяването и връзката с
околния свят, което отличава мястото от класическите
къщи за гости.
В Долен свързването е посилно и по-дълбоко. Селото
често остава в сянката на съседните Ковачевица и Лещен,
но сякаш именно заради липсата на хотели, ресторанти и
тълпи от туристи мястото е
запазило своята автентичност
и дава на посетителя усещане
за истинност, древност и хармония.
Долен е архитектурен резерват от 1977 г. и има над
70 паметника на културата.
Най-известни от тях са специфичните късновъзрожденски къщи с каменни покриви
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- т.нар. тикли, запазените калдъръмени улички, църквата
“Св. Никола” от 1834 г., около
която витаят множество легенди, и др.
Тази въздействаща атмосфера привлича Михаил и Невена Ваклинови към селото
и те се превръщат в едни от
първите заселници. След
като го “откриват” в средата
на 90-те със свои приятели,
сърцата им остават там. Първо техен приятел си купува
половин къща и ги “навива”
да купят другата половина,
за да не я вземе външен човек. Това е свързано с доста
перипетии за 20-годишните
по онова време младежи,
които трябва не само да намерят пари, но и да издирват
собственици и да ги убеждават, както и да пътуват
многократно до отдалеченото планинско село. По това
време те дори нямат собствен
автомобил. “През 1997 година
се сдобихме с първия имот в
Долен. И тогава почна вече
лавинообразно“, разказва
Михаил. „Доста хора дойдоха след нас и започнаха да
реставрират“, допълва той.
Михаил прави разграничение между „хората с вили“ в
селото и онези, които купуват
късновъзрожденски къщи с
идеята да ги възстановят.
„Много сме им „пилили“ на
главата да не бутат, а да възстановяват. Хубаво е, че собствениците го правят, освен
ако къщата не е съвсем срината. Една реставрация първо отнема много време, второ
много финанси, аз вече съм
загубил всякаква сметка какво е вложено в нашата къща“,
казва още той.
Това, което Ваклинови се
стараят, е, да запазят и пресъздадат атмосферата на селото в
проектите си, и „Портите“ са
нагледен пример, че успяват.
Извън тях Михаил се занимава с PR и събития. Невена
е артист.

Инициативата зад
„Портите“
Две години след като купуват
имота си в Долен, Михаил и
Невена се женят в селото.
Сватбата им е с традиционни
местни носии, коне, оркестър
с тъпани и зурли - „най-големият купон, който Долен е
виждал“. Гостите са настанени в локалния вариант на
туристически комплекс, който
представлява две възрожденски къщи, реставрирани през
80-те години от държавата.
Къщите са обединени в нещо
като спалня с кръчма. Покъсно Михаил ги придобива.
„Знаех, че те са собственост на
„Софийски имоти“, поразпитах и от общината ми казаха
„взимай ги!“, разказва Ваклинов.
През 2015 г., близо 16 години след сватбата в тези къщи
„се раждат“ „Портите“. Проектът идва заедно с идеята за
организиране на музикален
фестивал, който да се проведе
в Долен. Зад нея стоят музикантите Цветан Хаджийски
от групата Smallman и Веселин Митев, познат от групите
„Исихия“, „Кайно йесно слонце“ и много други неподдава-

QСело Долен е
сгушено в гънките
на т.нар. Дъбрашки
район - границата
между Пирин и
Родопи
RДомът на Невена
и Михаил Ваклинови
в Долен е сякаш
излязъл от роман на
Дж. Р. Р. Толкин
P Михаил Ваклинов

щи се на описание музикални
формации, в които водещи са
фолклорните елементи. Събитието „Трансфигурейшън“
(чиято амфитеатрална сцена
се изгражда от нулата в двора
на Веселин Митев в Долен) се
провежда един-единствен път
- през лятото на 2015 г. и остава
без аналог на музикалната и
събитийната сцена в България. На следващата година
Долен е домакин на още един
„етно“ фестивал с музика и
творчески работилници - „Зенит“. Мащабите и размахът
обаче са по-малки.
„Портите“ трябва да обслужват „Трансфигурейшън“
с места за настаняване и като
пространство за общуване.
„Нищо тук не беше пипано
от 15 години. От април до средата на юли направихме > 64
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някаква история. „Това беше
идеята: еклектика - да си на
село, но да се усеща градски
стил от началото на 20-те години.“

Творчески срещи и
бавни обороти

така, че мястото да заработи.
Подменихме цялата ВиК и
ел. инсталации, оборудвахме
с абсолютно всичко необходимо вътре“, разказва новият
собственик. Той отбелязва, че
стените са били голи, което е
позволило на него и Невена
„да видят“ пространството
такова, каквото е в момента.
Ваклинов казва за себе си,
че си пада малко клошар, но
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по-точната дума е събирач,
който прибира и запазва всичко което му се стори ценно
или интересно. Интериорът
на „Портите“ е създаден с нещата, които той събирал от
години. Получените дарения
за обзавеждането от приятели също са в натура. Всичко
освен матраците и завивките
в къщите е „докоснато“ от Михаил или близките му и има

За близо 20 години заселниците в Долен вече са създали своя малка, но актива
общност, която се занимава
с различни културни инициативи. Фестивалът „Трансфигурейшън“ е една от тях, но
приключва с голяма загуба.
Следващата по-сериозна арт
среща „Зенит“ също не показва икономически смисъл от
съществуването си, приключвайки на минус.
След тези опити общността
решава да се от откаже от мащабните проекти и организации. „Разбрахме, че е по добре
да правим по-малки периодични неща - артистични пленери, резиденции, работилници,
дълги уикенди през лятото“,
разказва Ваклинов. Първият
творчески пленер на габровската галерия „Орловска“ се
провежда през август 2016 г.
На следващата година Долен
става домакин на арт фестивала „Родина на кръстопът”,
организиран от едноименната
културна организация от Стар
Бешенов в Банат, чиято цел е
ежегодно да събира български творци, пръснати по целия
свят.
Освен тези събития в селото се провеждат множество
обучения и работилници и идват все повече туристи. „Има
едно покачване на интереса
към „Портите“ и Долен, което
се усети сериозно през тази и
миналата година и се дължи
на AirBnB и Booking“, посочва Михаил. Този интерес идва
основно от „единомислещи“,
„такива като нас“, пояснява той. „Можем да отворим
мястото, така че да е пълно с
хора всеки ден, но не искаме
да го опошляваме. Не е това

идеята. Освен това има един
тип туристи, които няма да
го разберат това тук. Нямаме
телевизори, банята и тоалетната са общи на етажа, леглата са стари, те ще очакват
неща, които ги няма“, казва
още Ваклинов.
Макар да обслужва по-висока цел, проектът „Портите“ по
същество е предприемаческо
начинание, свързано както с
романтиката на това да създаваш, така и с предизвикателствата и трудностите да
поддържаш и развиваш създаденото.
Така например поради
факта, че отоплението е на
ток и цената за затопляне на
помещенията в зимния сезон
би била твърде висока, къщите не приемат гости през
зимата.
Централно отопление и други оптимизации биха могли да
се финансират от програмата
за селските райони, но слуховете за корупция отказват Ваклинов от идеята. Още повече
след като по-голямата община Сатовча, в чийто район на
управление попада Долен, изглежда, няма никакъв интерес
да развива и да инвестира в
селото. Преди години Михаил се заема с подготовката на
проект за вкарване на цялата
наземна инфраструктура в
историческия център на селото под земята, така че да
не загрозява архитектурния
резерват.
Кметът на Сатовча Арбен
Мименов, който този октомври спечели шести мандат,
така и не разписва проекта.
„Тогава спрях да се занимавам с обществено полезни
дейности в Долен и започнах
да правя повече личните си
проекти“, казва Михаил. Сега
вниманието му е фокусирано
върху няколко предстоящи
такива - творчески лагер за
артисти от цяла Европа по
програма „Еразъм“, обучение
по творческо писане и др.
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Френското
сърце на
България
Фестивалът
Francofolies успя
да позиционира
Благоевград на
международната
карта и да донесе
бизнес и положителен
имидж на града
автор
Калина Горанова
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Какво е нужно на
един град, за да стане
известен? Хубаво време и френска музика,
като само последното също би
било достатъчно. Това се случи с Благоевград за последните
пет години. Като LP, Кенджи
Жирак, ZAZ, Боб Синклер,
Патрисия Каас и Имани са само
малка част от звездите, минали
през южната българска дестинация в дните на фестивала на
френската музика Francofolies.
Областният център всъщност
има дълбоки фестивални корени, като в миналото е сцена
на събитията за политическа
песен „Ален мак“ и „Златната
антена“, преди тя бъде преместена в курорта Албена.
Благоевград успя да развие
фестивалното начало на нов
глас и сега е традиционен домакин на три събития - Годишните музикални награди на „БГ
радио“, театралния фестивал
за алтернативен млад театър
“Тара-ра-бумбия” и Блус и джаз
фестивал.
Най-голямото събитие на
града обаче безспорно е престижният „Ле Франкофоли
дьо Ла Рошел”, провеждащ се
ежегодно от 1985 г. в град Ла
Рошел, Франция, пред стотици
хиляди публика. Благоевград
стана шестият домакин извън
Франция след Монреал, Спа
(Белгия), Ню Йорк, Буенос Айрес и Берлин. Първото издание
на Francofolies в Благоевград е

К

през 2015 г. и събира публика от
около 3-4 хил. души. Пет години
по-късно публиката достига 45
хил. души.
Така събитието успя не
само да позиционира града
на международната фестивална карта, но и да донесе
бизнес ползи и положителен
имидж за него. “Много позитивно музикално събитие
е Francofolies и трябва да го
ценим и да го пазим”, казва
бившият зам.-кмет по култура и хуманитарни дейности
Христина Шопова. “Това е
нещото, което работи, което
събира хората. Публиката е
оценката”, добавя тя.
Хората в града са на същото
мнение - фестивалът никога не
бива да спира.

Трудният път към
Благоевград
Историята на Francofolies в Благоевград започва в началото 90те години, когато е основан и
Американският университет
в града. В този период се провеждат три издания (през 1991,
1992 и 1993 г.). Това се случва непосредствено преди България
да стане пълноправен член на
Международната организация
на франкофонията през 1993 г.
По незнайни причини след тази
година провеждането на фестивала е прекратено.
През 2011 г. мандат за управление на общината получава
доскорошният кмет Атанас

Камбитов. Той събира екипа и
поставя въпроса за Francofolies
на дневен ред. “И започнахме
да търсим пътека към френските партньори, за да го възстановим”, разказва Шопова.
“Намирането на тази пътека
отне едни 4 години. Пробвахме
чрез външното министерство
на Франция, пуснахме писма,
искахме да не прескачаме институции”, спомня си тя. Традиционният път обаче не води
до голям успех.
Накрая се намесва случайността. Тя се появява в лицето на дъщерята на д-р Желю
Желев - Станка Желева, която е работила дълги години
заедно с Христина Шопова
по организацията на детски
панаири. Шопова споделя за
голямото желание на местната власт за възстановяване на Francofolies в града и за
опитите да се свържат с френските организатори. Станка
Желева помага със свои контакти. “Звънна ми след час и
ми каза “отговориха ми, идват
след една седмица”, спомня
си Шопова.
Така директорът на фестивала Фредерик Шарпай пристига
в Благоевград през април 2015
г. и бива убеден от градската
управа, че градът иска отново
Francofolies и че ще се справи.
Нещата се случват амбициозно,
като желанието е фестивал да
има още през септември, при
това той да е тридневен.
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QПрез първата година след възраждането
на Francofolies в Благоевград публиката е
от 3-4 хил. души. Само пет години по-късно,
през 2019 г., фестивалът беше посетен от
45 хил. души | снимки Йордан Михайлов
сцената са Gipsy Kings и Zaz.
Магазините в града са изпразнени от посетителите и според
очевидци изглеждат като след
война. Празни са дори някои от
щандовете на Metro. Площадът
не успява да побере хората.
През 2017 г. порасналият вече
фестивал се премества в парк
“Македония”. Присъстват между 30 и 35 хил. души. През 2018 г.
публиката е една идея по-малка, а пикът е в следващата - 2019
г., когато Francofоlies е посетен
от над 45 хил. души.

Франкофони
от всички страни

Финансирането
на един фест

Техническите изисквания обаче са сериозни, звездите, които
ще дойдат, също - сред тях са
Боб Синклер и Патрисия Каас.
Този мащаб води след себе
си нужда от съответните финансови средства. Така през
август общината съобщава на
френските си партньори, че се
отказва от фестивала и няма да
се справи.
Изненадващо френски партньор на компанията организатор поема инициативата да
помогне финансово. За реклама на събитието остава само
месец.
Когато краят на септември
е вече тук, се случва всичко,
което не бива да се случи. Вали
дъжд, Ерос Рамацоти конкурира с концерт в София, а вълчицата от местния зоопарк се
оказва избягала от клетката си
и информацията за това и акцията по залавянето й заливат
новинарския поток. Въпреки
всички пречки Francofolies е
възроден, а публиката, посетила събитието, е от близо 4
хил. души. Пет години по-късно Христина Шопова ще каже,
че тези няколко хиляди са станали най-добрият посланик на
фестивала.
През следващата година
датата на провеждането му е
изместена през по-логичния
месец юни. Събира се 25-хилядна публика, а сред групите на

Бюджетът на събитието е около
700 хил. лв. От тях 460 хил. лв.
идват от община Благоевград,
която възлага организацията и
провеждането на музикалното
събитие на френското дружеството „Франкофоли”.
Основната задача на френските партньори е наемането
на артистите, но те осигуряват и технически екип, който
оказва помощ за сцените и за
комуникационната стратегия.
Част от средствата на бюджета
отиват за лицензионни права
за провеждането на събитието.
Освен подкрепата на местната
власт такава идва и по линия
на три министерства (общо
80 хил. лв.) - на културата, на
външните работи и на образованието. Средствата, които се
събират от спонсори, са около
150 хил. лв.
Събитието засега е безплатно, но общото мнение е, че ще
бъде икономически по-ефективно при събиране на дори
минимални такси за вход.
Причините са две. Първо, публиката става по-ангажирана,
когато си е купила билет, и така

За всяко вложено
във фестивала
евро в градската
икономика влизат
8 евро.

рискът да не се появи при лошо
време и вече направени разходи за идването на популярни
и актуални в световен мащаб
изпълнители е по-малък. Второ, организаторите показват
желание да канят изпълнителите звезди, чиито хонорари са
много високи.

1 евро за 8 евро
Фестивалът Francofolies носи
значителни ползи за града.
Сметките на общината показват, че за всяко вложено евро
има 8 евро възвращаемост в
местната икономика. “Това е
нашата цел. Ролята на общината е да създава добри условия и
да търси такива възможности”,
казва бившият заместник-кмет.
Освен с икономически ефекти фестивалът се отплаща на
домакинския град и с помощ
за създаването на положителен
имидж. “Ако не е Francofolies,
трудно човек от чужбина ще
реши да посети Благоевград.
Обикновено отиват в големите
градове или на морето”, казва
Шопова. Тя си спомня как през
2015 г., когато френските медии
са отразили фестивала, са показали карта на България с
една пулсираща дестинация
- Благоевград. “Ние страшно
се нуждаем от положителна
реклама. Имаме какво да покажем”, казва тя.
Във всяка следваща година
числеността на посетителите
от чужбина, които идват за фестивала в Благоевград, расте. В
началото тези гости са основно
от съседни държави като Гърция, Македония, Сърбия и Румъния, докато при последното
издание вече има фестивални
туристи, дошли от Виена и Париж. Расте и броят на местните
жители, върнали се специално
за събитието.
Градът вече се задъхва в
настаняването на големия брой
гости. Ето защо организаторите
решават и определят място за
палатки и къмпинг. На помощ
са и всички населени места в

Не всичко е песен
Макар да постига безпрецедентни успехи в областта,
в България, фестивалът
Francofolies преминава под знака
на юридически битки. Благоевград от няколко години е в
съдебни дела с организацията
за управление на авторски
права “Музикаутор”, която завежда през 2017 г. първия си иск
срещу общината. Претенцията е за заплащане на авторски
възнаграждения на изпълнителите. В средата на тази година
“Музикаутор” печели делото
в Софийския апелативен съд,
като сега общината обжалва
пред Върховния касационен съд.
Аргументите на местната
власт са, че френските партньори, на които те плащат,
уреждат съответните права
с изпълнителите. “Ние просто
отказваме двойно да се плащат
авторските права - веднъж през
френската фирма и веднъж
тук”, казва бившият зам.-кмет
Христина Шопова.
През 2019 г. “Музикаутор” завежда второ дело пред Окръжен
съд - Благоевград. То отново
касае авторските възнаграждения и към момента е на етап
размяна на книжа и представяне
на доказателства.

региона като Банско, Разлог и
Сапарева баня.
Francofolies носи много ползи и за бизнесите в сферата на
туризма и услугите, като голяма част от гостите остават в
града поне 3 дни. “Ние правим
съпътстващата програма. Целият град е фестивал”, казва
Шопова. “Париж например би
погълнал едно такова събитие,
затова във Франция той се прави в Ла Рошел”, пояснява тя.
Ако малкият град има преимущества и привилегии в
културен план, безспорно те се
крият във възможността мястото да заживее с фестивала. В
рамките на три дни в годината
„френската музика“ и Благоевград успяват да постигнат точно тази хармонична цялост.
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В Драматичен театър “Никола Вапцаров”
- Благоевград, се случва нещо интересно.
Докато повечето театри залагат на утвърдени заглавия и комедии, едва 29-годишната директорка Маргарита Мачева иска да донесе
по-съвременен полъх в репертоара.
Говорим с нея в годината, в която театърът
отбелязва век съществуване и малко след като
представление от репертоара, “Портретът на Дориан Грей” на Стайко Мурджев, по текста на Оскар
Уайлд, успешно откри фестивала Joakim Inter Fest
в Сърбия.
Успехът не е само на артистично ниво. През
2018-2019 г. са продадени 20 хиляди билета, които
носят 2.5 пъти повече приходи от последните три
сезона. Преди да стане директор на театъра, Мачева е поставяла на сцената му като режисьор,
включително неколкократно награждавания си
спектакъл “Вампир” по Антон Страшимиров.
Родена е в Плевен, завършва НАТФИЗ през 2013 г.

В

Южна
сцена
Директорката
на Драматичния
театър в Благоевград
Маргарита Мачева
за активизирането
на публиката и защо
лесните решения
не водят до бързи
резултати

К Градове | декември 2019 | capital.bg

Кое беше първото нещо, което искахте
да промените в Драматичния театър в
Благоевград?
Със сигурност ми се искаше да променим
посоката, в която той вървеше дотогава.
Желанието ми е да правим представления,
които са адекватни на времето като театрален език, да каним качествени режисьори
със смислени заглавия. Проблем на целия
български театър е липсата на приемственост между режисьорите, те трябва да се
допълват, вместо да се състезават. За нас
е голямо предизвикателство да се опитаме
да противодействаме в това, като например
в спектакъла, който направихме по случай
стогодишнината на театъра - “Вапцаров:
Песни за човека”. В него обединихме Tея
Сугарева, Стайко Мурджев, Боян Иванов трима режисьори, които не бяха работили
заедно. Дълбоко вярвам, че не трябва да се
правят компромиси чрез заглавия, чиято
цел е само да подобри финансовите показатели. Като се прави качествен театър, той
неминуемо води и публика. Много хора не
ми вярваха, но се оказах права…

и задължително програмата да е съставена от комедии. А като не рискуваш и не
инвестираш, съответно не печелиш - това
важи както за бизнеса, така и за културата.
Ако не влагаме идеи и не се вълнуваме от
това, което правим, публиката също няма
да се вълнува. Не смея да кажа, че сме постигнали оптималното ниво, но вървим в
правилната посока.

А откъде е идвал скептицизмът, че няма
да успеете?
Не идваше от конкретно място, беше някак
всеобщ. Просто в по-малките театри се е
наложило мисленето, че всичко трябва да
стане по системата “бързо - лесно - евтино”

За Благоевград не се говори така, както
се говори например за Велико Търново или
Пловдив – като за град, който преминава
през интересен за младите хора период.
Какъв е той за вас?
Като за мащабите на града, виждам съ-

Има ли подмладяване на театралната
публика?
Да, има. От друга страна, студентите са
малко повече от обичайното, но все още
трудно ги привличаме по-активно и приоритет за нас е скоро да променим това.
Не мога да отлича дали нещо винаги не
работи или работи пред публиката в града,
но примерно класическата драматургия
винаги предизвиква повече интерес. Има
и твърда аудитория за съботните детски
представления - което също е важно в поголемия план, защото така се формира публиката - когато театърът е част от живота
ти от детството.
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ЛЕНДАР

БЛАГОЕВГРАД
02
01

6 декември
Концерт на британското дуо от Лондон
Leontas, които ще
представят дебютния
си албум Phase One в
Stage Bar.

10 декември
03

Като се прави
качествен
театър, той
неминуемо води
и публика. Много
хора не ми вярваха,
но се оказах права…

01 Сцена от
спектакъла
„Оптимистична
трагедия” от Вс.
Вишневски, режисьор
Костадин Бандутов
(сезон 1982/83)
02 “Портретът на
Дориан Грей“, от
актуалния репертоар
на театъра
03 Сцена от „Отело“
по Уилям Шекспир,
постановка Любен
Гройс (сезон 1974/75).
На снимката: Венета
Зюмбюлева като
Дездемона.

държание и голяма надежда. Младите
хора имат достъп до култура, друг въпрос
е колко ще се възползват от възможностите. Радвам се, че театърът е част от този
културен живот. До каква степен той е
част от живота на хората в града? Благоевград не излиза от общото впечатление,
че преди години театрите са имали поважна роля. Аз съм от Плевен, помня как
баба ми знаеше актьорите по телевизията
от театъра, сега се наблюдава обратният
процес. Но има една група хора, които са
на всяка премиера и на всяко представление. Важното е, че тази група се разраства.

Премиера на детското
представление “Коледна песен” по Чарлз
Дикенс в Драматичен
театър – Благоевград.

20 декември
Традиционна коледна
изложба в Градската
художествена галерия с
автори, които ще покажат живопис, графика,
скулптура, приложно
изкуство.

17 януари
Откриване на изложба,
посветена на живота и
активизма на Махатма
Ганди (1869-1948). В Градската художествена
галерия, с подкрепата
на индийското посолство.

Интервюто взе Светослав Тодоров
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Портрет на
благоевградския
художник като
млад
Сашо Стоицов за
позабравеното
наследство на
бунтарите в града
през 70-те и 80-те
години
автор
Светослав Тодоров
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“Страхотна атмосфера” и “динамика” не
са думи, с които много хора описват Благоевград сега, но именно така
художникът Сашо Стоицов си
спомня родния си град в края
на 70-те и през 80-те години на
ХХ век.
Той е от поколението на
първите художници в града, които се дистанцират от
догмите на времето и прокарват идеите на съвременното
изкуство в страната. “Бяхме
друга губерния”, казва Сашо

С

R Сашо Стоицов по
време на изложбата
"Домашна
екология", 1988
V“Програма
Братанов“ на
Сашо Стоицов,
картина от 1980
г., отхвърлена от
журито, което
одобрява първата
му изложба
Стоицов и така с няколко думи
описва странните игри между
зависимост и независимост
на времето. “В града няма и
някаква особена традиция на
художници и изобразително
изкуство, така че това допълнително ни освободи от рамки
и очаквания.”
Сред съмишлениците му
са още Васко Иванов, Пламен
Бонев, Георги Ковачев, Христо Шапкарев. Поколението
му има известна свобода на
действие - Благоевград е далеч
от другите големи градове и

институционалната преса на
София, която покрай спецификите на времето е трудно
достъпна. “Закрепостяването донякъде предпоставяше
към създаването на малки и
активни сцени.“ Когато искат
да избягат от още условности,
просто не изпращат покани
до кметството и партийните
представители за изложбите
си. Исторически съвременното изкуство в България прескача институциите и си проправя път през лендарта, като
Благоевград не прави изклю-
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RЧаст от първите
експериментални художници
на града, обединени под името
„Група Благоевград“, по време
на изложба в Мелник, 1982
чение - брегът на Струма става
място за акции, инсталации
и пърформънси. Това не пази
модерно мислещите от консерватизма на публиката: “Това,
че използвах фотография в работата си, за много хора автоматично означаваше, че това
просто не е изкуство.” На 11
ноември 1989 г., ден след като
Тодор Живков е свален от
власт, в града се организира
първата Национална изложба
на съвременно изкуство “1111”, а Стоицов възроди провеждането й с издания през
2014 и 2016 г.
Парчета от тази история
бяха припомнени в книгата
“Въведение в българското
съвременно изкуство 1982 2015” на Весела Ножарова и в
скорошната ретроспективна
изложба “Open Art Files: Записки и бележки под линия“
в галерия “Капана”, Пловдив,
където бяха показани различни представители на българското съвременно изкуство.
Творбите на Сашо Стоицов, с
единия крак във времето си, а
с другия - някъде в бъдещето,
бяха от тези, които провокираха най-голям интерес от
страна на посетителите. Изложба или изследване, което
да събере специфичността на
групата творци в града от онова време, засега липсва. Това
не е само по вина на куратори
или изкуствоведи.
Малко от този дух оцелява
след 1989 г. и заради самите
артисти. “Много от художниците си помислиха, че вече
просто не е нужно да се прави авангард, тъй като няма
кой да го купи. Хвърлиха се

в нещата, които отричаха, и
сега отричат това, което са
правили преди.”
Стоицов остава в града до
1998 г., след което 15 години
живее в Ню Йорк. “Да си там е
една невероятна школа. Виждаш как пред теб се зараждат
нови течения, все по-ясно
различаваш американското
и европейското изкуство”,
казва Стоицов. Никога не е
имал период на дистанциране
от българското изкуство и от
разстояние е следял всичко.
“Дори когато се върнах, знаех
повече от някои колеги какво
се случва в страната.” От 2013
г. живее в София, но остава
свързан с Благоевград. Оттогава организира годишен симпозиум между юли и август,
на който кани съвременни
художници.
Сашо Стоицов казва, че Благоевград все повече му прилича на “малко гръцко градче,
където времето тече бавно”,
но въпреки това според него
ще има интерес, ако се роди
място, посветено на съвременното изкуство. “Израстват
поколения, които имат мътни
представи за изкуството, които нито са виждали, нито са
сънували такива неща.”
Въпреки че той има малко
надежди, че градът ще тръгне
в радикално различна посока,
е оптимистичен за това, което се случва в по-широк план:
“Мисля, че в момента България е много хубаво място за
изкуство - има свобода, има
енергия, създава се изкуство,
различно от това на другите
страни, включително от околните държави.”

R„Саксофонист в банята“ на
Сашо Стоицов, 1973

R“Семейство“, 1979, която тази есен беше
част от ретроспективната изложба на
българското съвременно изкуство „Open
Art Files: Записки и бележки под линия“ в
Пловдив
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QМариета Милушева,
Цветана Хайдушка и Преслав
Вачев от сегашния екип на
студентското радио

All we hear is,
Radio Aura
Първото частно радио
в България и хората,
които са зад него в
момента
автор
Светослав Тодоров

Който иска да
участва в ”Аура”,
го прави, за да
развие умения.
К Градове | декември 2019 | capital.bg

За Цветана Хайдушка
радио “Аура” винаги
е бил саундтракът от
детството и тийнейджърските години, а сега е
част от него. “Аура” е радиото
на Американския университет
в Благоевград (АУБ) и исторически е първата частна станция в България - основана
е през 1992 г.
„Пулсът на Благоевград“,
както гласи слоганът му,
слиза от ефир през 2012 г., но
продължава и да излъчва и до
днес онлайн. Съдържанието е
предимно насочено към културата - кино, музика, мода.
Цветана е един от шестимата
студенти, които водят предаванията от стаята, в която
преди повече от четвърт век е
започнало всичко. Те не само
поддържат живота на “Аура”,
но и планират развитието му
в нови посоки - през следващите месеци радиото трябва
да премине в подкаст формат.
Екипът, който се сменя през
две години, е със строго разпределени длъжности: водещи, продуценти, които монтират и се грижат за визуалната
идентичност, хора, които пое-

З

мат маркетинг частта.
Ангажираността с радиото е част от клубовете, с които университетът развива
интересите на студентите.
Те са толкова популярни, че се
усеща, че между различните
клубове има известна конкуренция. Няма изискване тези,
които искат да се занимават с
радиото, да имат интерес към
медиите. Но както Цветана,
която е последна година студентка по журналистика и масови комуникации, казва, тази
платформа дава възможности да приложиш на практика
всичко, научено на теория.
“Радвам се, че който иска
да участва в ”Аура”, го прави,
за да развие умения”, казва тя,
докато нейна колежка се упражнява по арфа в коридора.
Духът отвътре в университета
е съвсем различен от бруталистическата му опаковка.
Цветана е родена в Благоевград, за кратко учи френска филология в Софийския
университет и се връща, за
да запише в АУБ. Привързана е към родния си град и се
ангажира с различни активности, свързани с неговия со-

циално-културен живот - помага на музикалния фестивал
Francofolie и скоро планира да
започне блог с различни истории за Благоевград, включително за хора, които правят
креативни и интересни неща
там.
“Стараем се тези, които искат да се занимават с “Аура”, да
са сериозни и да не участват в
твърде много други клубове, за
да имат време, което да посветят на проекта”, казва Преслав
Вачев, който ще завърши догодина и е също така обвързан
с клуба по предприемачество.
Според концепцията на радиото, предаванията са на различни езици, включително български и английски език. “Според
мен в редовните предавания
на английски има потенциал,
който не е напълно изследван,
тъй като обединява както студентите и хората, които идват
в града, така и тези, които са се
завърнали след години извън
страната”, казва той.
Идеята на радиото е и да
отрази многообразието в
университета - практика е
част от чуждестранните студенти да бъдат интервюирани
в програмата. Докато говорим
с Цветана и Преслава, Мариета Милушева, която има предаване за мода, разговаря в
ефир със студентка от Косово.
Социализирането между студентите протича и през партитата, които “Аура” организира в може би най-популярния
клуб в града - Underground, известен просто като “Ъндъра”.
Тримата не се страхуват,
че идеите им ще се изгубят,
когато завършат и дойдат новите членове на клуба. Досега
опитът е показал, че приемственост в радиото има, тъй
като най-важното условие винаги се спазва - който е в него,
има желанието да се пусне по
радиовълните.
Повече за радио “Аура” на
radio-aura.org и facebook.
com/RadioAURA.

