
Доброволци потеглят
с тръстикова лодка от
Морската гара до о. Крит

Иван Портних: Създаваме условия
за бизнеса, за да останат и да се
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Общината
пита варненци
за съдбата
на дупката

� На V стр.

� На XIV-XV стр.
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Създаваме условияИван Портних,
кмет на Варна:

ЛИЛЯНА ТРЪНКОВА период сме договорили и са в
процес на реализация 20 проек-
та на обща стойност близо 150
млн. лева. Отделно от това
предвидихме средства в капита-
ловата програма за ремонти на
малките улици и междублокови-
те пространства. Започнахме
изграждане на рибарското при-
станище, изграждаме 3 нови
спортни комплекса. Мисля, че
показваме едно ударно темпо
на обновление на града.
- Строежът на бул. “Васил

Левски” и въвеждането на си-
ня зона промениха трафика в
града. Кои са другите проек-
ти, с които ще се облекчи
движението на автомобили?
- Бул. “Васил Левски” е най-

мащабният проект, реализиран
през последните десетилетия
във Варна. Благодарен съм, че
правителството и лично премие-
рът Бойко
Борисов подкрепи
реализацията му

и днес варненци и гостите на
града ползват една полезна
придобивка, която осигурява
възможност за бързо премина-
ване по 3 основни булеварда –
“Цар Освободител”, “Сливница”
и “Владислав Варненчик”.
Реално по новото трасе градът
се прекосява за по-малко от 10
минути.
Проектът “Васил Левски” е

част от усилията ни за облек-
чаване на трафика. Продължа-
ваме с друга възлова точка от
трасето - изграждането на го-
лямо кръгово кръстовище на
бул. “Васил Левски”, ул. “Пея-
чевич” и бул. “Девня”. За реа-
лизацията на проекта, който е
за 3,7 млн. лева, има избран
изпълнител, започваме работа
веднага след сключване на до-
говор.
Междувременно бяха извър-

шени дейности по събаряне на
опасни постройки в района на

“Максуда”, за
да осигурим
необходимото
трасе на бъдещото
кръгово кръстовище
Друга нова придобивка на

пътната инфраструктура е про-
бивът на бул. “Сливница” с ул.
“Атанас Москов”, който сега ще
продължим с качване на маги-
страла “Хемус”. Така ще осигу-
рим дублираща пътна артерия
на бул. “Владислав Варненчик”.
- Един от последните проек-

ти, който бе представен от об-
щината, е закупуване на нови
електробуси. Кога ще стане
възможно това?
- През този месец община

Варна ще кандидатства по
проектно предложение “Еколо-
гично чист транспорт за Варна”
по приоритетна ос 5 “Подобря-
ване качеството на атмосфер-
ния въздух” на Oперaтивна про-
грама “Околна среда”. Целта е
100% обновяване на
подвижния състав
на “Градски
транспорт” ЕАД,

като осигурим изцяло електри-
чески превозни средства, съоб-
разени с изискванията за нуле-
во ниво на замърсяване на въз-
духа.
Планираме закупуването на

40 соло и 20 съчленени елек-
тробуса. С оглед нормалната
им експлоатация е необходимо
изграждането на бързозарядни
станции на обръщачите на
“Владиславово” и “Почивка”,
както и зарядни станции в ба-
зата на “Градски транспорт”.
Бюджетът за Варна е до 70

млн. лева, като съфинансиране-
то от общината трябва да бъде
до 1,5 млн. лева. Държа да
припомня, че за последните 6
г. общината успешно реализи-
ра 3 европейски проекта, в
чиито рамки осигурихме 85 но-

ви автобуса и 30 тролейбуса за
общинския превозвач.
- Варна вече се отвори към

морето чрез изграждането на
обществена зона на приста-
нището. Продължавате ли с
идеята за социализацията на
зоната и как ще се случи то-
ва, след като терените са
държавна собственост?
- Винаги съм смятал, че на

морската столица є отива да
бъде все по-отворена към мо-
рето. Работим за това чрез из-
пълнение на различни проекти
- новото рибарско пристанище
в местността Карантината, ри-
барското пристанище “Варна”,
където предстои да пуснем ко-
рабчета за връзка по море
между Морската гара и Аспару-
хово, и
разширяване на
социализираната
зона на пристанище
Варна - изток,

която вече се припознава като
любимо място както от варнен-
ци, така и от гостите на града.
Продължаваме да работим за

разширяването є в добра коор-
динация с Министерството на
транспорта и с пристанището. В
момента вече са освободени
още 45 дка, където се прокар-
ват подземни комуникации.
- Работите по идеята Варна

да се превърне в град на зна-
нието. Кои са най-важните
проекти, които предстоят?
- Развитие на образованието,

използвайки целия ресурс на
града – университети, училища,
академична общност, на обра-
зователната инфраструктура,
привличане на фирми от цифро-
вата икономика.
По традиция и тази година

функция “Образование” е с най-
голям дял в нашия бюджет –
35% от общата макрорамка. И
тук не говорим само за подоб-
ряване на материално-техниче-
ската база на училища и детски
градини, но и за осигуряване на
възможности за обучение и раз-
витие на младите хора, на пре-
подавателите. Успоредно с това
напредва работата по
изграждане на модерен
образователен кампус

– с нова сграда за математиче-
ската гимназия с обновени бази
на професионалните гимназии.
Полагаме усилия за привличане
на цифрово предприемачество,
защото Варна е привлекателна
с кадрите, които осигуряват на-
шите университети и гимназии.
Само преди месец в града бе

открит нов център за финансови
услуги на Coca-Cola European
Partners (CCEP), като новите
работни места са над 90. Моти-
вът на компанията да избере
Варна бяха именно нашите мла-
ди образовани хора.
Работим за създаване на ус-

ловия за развитие на бизнеса,
за да могат децата ни да нами-
рат успешна професионална
реализация тук, във Варна.

- Г-н Портних, тази година
Варна има рекорден бюджет
от почти 498 млн. лева, кой-
то е втори по големина в
страната след този на Со-
фия. Кои са основните пера
в бюджета и най-големите
инвестиции?
- Бюджетът на община Варна

за тази година наистина е ре-
корден и ефектът от изпълне-
нието му ще бъде усетен от
всеки варненец.
През 2013 г., когато за първи

път поех управлението на гра-
да, се говореше, че дори ма-
крорамка от 200 млн. е трудно
постижима. Факт е обаче, че
към днешна дата

бюджетът на
морската столица е
половин милиард,

и то без увеличени местни да-
нъци. Инвестиционната ни про-
грама е с проекти по ОП “Ре-
гиони в растеж” на стойност
85,6 млн. лева с резерви за
още 42 млн.
Общо за текущия програмен

� В капиталовата програма са
заложени ремонти на малките улици
и междублоковите пространства,
изграждане на рибарско пристанище
и 3 нови спортни комплекса
� Бул. “Васил Левски” е
най-мащабният проект, реализиран
през последните десетилетия
� За развитие на образованието
използваме целия ресурс –
университети, училища, академична
общност, образователната
инфраструктура, привличане на
фирми от цифровата икономика

Всички основни
булеварди в Аспа-
рухово са обнове-
ни със средства от
оперативните про-
грами. Продължа-
ва работата по
строежа на ново
рибарско приста-
нище в местността
Карантината.
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за бизнеса,
за да останат и
да се развиват
децата ни тук,
във Варна
- Има ли интерес от IT секто-

ра към Варна?
- По данни на компаниите,

които работят в сферата на аут-
сорсинга и високите технологии,
разкритите нови работни места
във Варна само за 2018 г. са
над 700, като тенденцията е
възходяща.

Изцяло нови за
града компании
навлизат на пазара,

а други увеличават екипите си.
Причината да избират Варна са
образованите млади хора и до-
брите транспортни връзки с
Европа. Нискотарифна авиоком-
пания обяви базиране на втори
самолет във Варна, което по-
зволи стартирането на полети
до Берлин, Кьолн, Хамбург, Ко-
пенхаген, Ливърпул и Париж.
Други целогодишни дестина-

ции са Айндховен, Меминген,
Дортмунд, Ларнака, Лондон,
Тел Авив, Москва, Истанбул,
Виена и София. Варна е достъ-
пен, интересен и динамичен
град, който тепърва ще набира
по-голяма скорост в развитието
си.
- На какъв етап е проектът

за изграждане на рибарското
пристанище в местността Ка-
рантината?
- Това е интересен и полезен

проект, който ще запази един
стар поминък на варненци – ри-
боловния, но и ще създаде ус-
ловия за модерно и удобно
упражняване на този занаят.
Строително-монтажните рабо-

ти по пристанището вече се из-
пълняват. Проектът се финанси-
ра по Програмата за морско де-
ло и рибарство. Той е на обща
стойност 13,7 млн. лева, от кои-
то 7,9 млн. са безвъзмездна фи-
нансова помощ, а собственият
принос на община Варна е 5,7
млн.
Пристанът е проектиран от ек-

ип на Центъра по хидро- и аеро-
динамика в Института по мета-
лознание, съоръжения и техно-
логии към БАН. След реализа-
цията му територията и аквато-
рията на новото рибарско
пристанище ще бъдат организи-

рани така, че според предвиж-
данията в общия устройствен
план на Варна да се осъществя-
ва поетапно продължение на
достъпа край морето в източна
посока до нос Галата и оттам –
на юг.

Пристанът е
предвиден за над
100 плавателни съда
Ще бъде извършено пристроя-

ване и надстрояване на съще-
ствуващото хидротехническо
оборудване, изграждане на но-
ви пристанищни съоръжения за
защита, за обслужване на рибо-
ловни кораби и първа продажба
на уловите от прясна риба.
Откъм брега ще има голяма

рампа за колесари, за да вли-
зат лодките в морето, сервиз за
ремонт на плавателните съдове.
Пристанът ще е естествен за-
вършек на Аспаруховия парк,
който община Варна предвижда
да развие и облагороди.
Строежът на пристанището

трябва да завърши през 2020 г.
- Кога ще започне ренови-

рането на една от знаковите
сгради в центъра на града –
филиалът на Драматичния
театър “Стоян Бъчваров”?
- Драматичният
театър “Стоян
Бъчваров” ще
посрещне своя
100-годишен юбилей
през 2021 г. с напълно
обновен сграден фонд
След като през 2013 г. бе ре-

монтирана основната сцена със
средства от ОП “Региони в ра-
стеж”, предстои да започнем
изпълнението на проект по ОП
“Региони в развитие” за обновя-
ването и на сцената филиал. И
двете сгради са паметници на
културата.
Индикативната стойност на

дейностите, които предстоят за
ремонта на филиала, е 7,1 млн.
лева. Проектът предвижда ця-
лостен вътрешен ремонт на зри-
телната зала, обзавеждане с
нови кресла, реконструкция и
модернизация на сценичното
пространство, изграждане на

нова камерна сцена, ремонт,
разширяване и модернизация
на репетиционната зала, пълна
подмяна на ВиК мрежата.
Историческата справка сочи,

че основен ремонт на сцената
на филиала не е извършван по-
вече от половин век - затова
сме горди, че ще върнем блясъ-
ка на тази сграда. Опазване на
архитектурното богатство на
града е политика на общинска-
та администрация.
В резултат вече са напълно

възстановени сградите паметни-
ци на културата като Юнашкия
салон, Дома на флота, Моряш-
кия клуб, разположени в сърце-
то на Варна.

Подкрепяме и
собствениците, които
се отнасят отговорно
към паметниците
Преди дни един от символите

на града - грандхотел “Мусала”,
дело на видния архитект Дабко
Дабков, отново отвори врати.
Откриването бе отбелязано с
изложба на фотографии на уни-
калната над 100-годишна сгра-
да и чертежите, по които е била
изградена.
Грандхотел “Мусала” е бил за-

вършен през 1927 г. Сградата е
била изградена под остър ъгъл,
което е дало възможност на
арх. Дабков да проектира висо-
ка за тогавашните времена цен-
тралната част. Хотелът често е
бил изобразяван на пощенски
картички, които туристите из-
пращали до всички краища на
света, за да рекламират Варна.
Вярвам, че днес отново бе

възродена старата му слава.
- През тази година Варна е

европейски град на спорта.
Какво донесе тази титла на

града?
- Спортният календар на Вар-

на за тази година предвижда
над 200 събития, от които над
50 са международни. Варна е
град с богати спортни традиции,

гордеем се не само
със своите олимпийски
и световни шампиони,
но и с активния
масов спорт,

в който се включват хиляди
граждани.
През годините Варна е била

домакин на 28 световни и 36
европейски първенства, на сто-
тици международни турнири,
ралита, регати. Спортните клу-
бове, регистрирани на терито-
рията на общината, са 275 с
около 30 хил. картотекирани съ-
стезатели.
Затова ние работим и за раз-

витие на спортната база. В мо-
мента се строят нови спортни
комплекси – в кв. “Владислав
Варненчик” и на ул. “Студентс-
ка”. Те предвиждат изграждане-
то на нови открити спортни пло-
щадки за футбол, баскетбол,
многофункционална спортна
площадка - за волейбол и тенис
на корт, фитнес, тенис на маса
и детска площадка, нова пътека
за бягане и каране на ролери.
Работим по изграждането и

на спортни игрища в 18 учили-
ща като продължение на пилот-
ния проект, по който бяха обно-
вени спортните базите в 10 учи-
лища.
Успоредно с това инвестира-

ме и във физическата култура
на подрастващите, като осигу-
ряваме безплатни програми за
обучение на деца по всички ви-
дове спорт.
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7,1 млн. лева за ремонт
на драматичния театър Изграждат

голямо
кръгово в
края на
бул. “Васил
Левски”
“Голямо кръгово кръ-

стовище ще бъде из-
градено между бул.
“Васил Левски”, ул.
“Пеячевич” и бул.
“Девня” с цел облекча-
ване на трафика.
За реализацията на

проекта има избран
изпълнител. Стойност-
та му е 3,7 млн. лв.,
започваме работа вед-
нага след сключване
на договор. Ако няма
обжалвания в КЗК, се
очаква да се случи в
рамките на месец”,
обясни зам.-кметът
Христо Иванов.
По трасето на бъде-

щото кръгово кръсто-
вище бяха съборени
опасните постройки.
Обектите са разполо-
жени на 10 парцела,
като по данни на
район “Одесос” адрес-
но регистрираните ли-
ца там са около 100,
но реално обитателите
са по-малко.
Хората са били

предупредени за съба-
рянето, връчени са им
заповеди. Сред тях не
е имало желаещи за
настаняване от общи-
на Варна.

разполага с обновени и
комфортни за зрителите
и артистите сцена, ка-
мерна зала, репетицион-
ни и др. Сградата ще
продължи да бъде из-
ползвана като втора сце-
на, на която ще преобла-
дават театралните поста-
новки.
За тази цел ще бъде
подменена
сценичната
механизация
на оркестрината
и сцената,

ще бъдат обособени две
репетиционни зали, ед-
ната от които за балет.
Изцяло ще се промени
интериорът на балкона,
главното фоайе, камер-
ната и репетиционните
зали, на клуба на актьо-
ра. Проектът предвижда
още дейности по подмя-
на на ВиК и елинстала-
циите, осигуряване на
необходимото осветле-
ние и озвучаване, изгра-
ждане на климатична и
вентилационни инстала-
ции, подобряване достъ-
па за хора с увреждания.
След одобрението ще

бъде подписан договор
за предоставяне на без-
възмездна помощ с упра-
вляващия орган на про-
грама “Региони в растеж
2014-2020” и договор с
“Регионален фонд за
градско развитие”.

Община Варна подаде
за оценка проект за ре-
монт, реконструкция и
модернизация на сграда
филиал на Театрално-му-
зикален продуцентски
център към Драматичния
театър “Стоян Бъчваров”.
Той се реализира по

Оперативна програма
“Региони в растеж 2014-
2020” и е част от инве-
стиционната програма на
града.
Планираната продъл-

жителност е 30 месеца,
а стойността е 7,1 млн.
лв., от които

5,7 млн. са
безвъзмездна
финансова помощ

и 1,4 млн., осигурени от

Фонда за градско разви-
тие – Север.
За изпълнението на

проекта между община
Варна, Министерството
на културата и театръл-

ния център бе сключено
споразумение за партнь-
орство в съответствие с
изискванията на опера-
тивната програма.
Целта е филиалът да

Така ще изглежда сградата на филиала на
Драматичния театър “Стоян Бъчваров” след
ремонта.Срокът на

изпълнение
е 30 месеца

100 екоавтобуса
купува Варна
Община Варна е в про-

цес на изготвяне на
проект за закупуване на
нови екологични превозни
средства за градския
транспорт, съобщи кметът
Иван Портних.
Управляващият орган на

Оперативна програма
“Околна среда 2014-2020”
е определил безвъзмезд-
на финансова помощ за
общината до 70 млн. лв.,
като средствата ще бъдат
изразходени за електри-
чески автобуси и тролей-
буси за градския транс-
порт.
Проектът включва заку-

пуване на 54 съчленни и
23 соло електробуса, 10
тролейбуса, закупуване,
доставка и монтаж на обо-
рудване, съоръжения, об-
завеждане и техника, нео-
бходима за поддръжка и

обслужване на електриче-
ски превозни средства,
станциите и точките за за-
реждането им, ремонт и
подмяна на съществува-
щата контактна мрежа на
градския транспорт.
Правят се финансови

разчети, предстои броят
на превозните средства да
бъде определен след окон-
чателен анализ. До сеп-
тември трябва да бъдат
подадени документите в
МОСВ, а до края на ок-
томври да се извърши
оценка и да се подпише
договор с управляващия
орган на оперативната
програма за безвъзмездна
финансова помощ.
С новите екологични

превозни средства авто-
паркът на общинската
фирма “Градски транспорт”
ще бъде обновен 100%.

На входа на Морска-
та градина бе поста-
вена релефна карта
на парка, която
има и брайлов
надпис.
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Какво е отношението
на варненци към т. нар.
дупка в центъра на гра-
да, какво да е бъдещето
є и трябва ли да бъдат
инвестирани общински
средства в нея.
Такова допитване орга-

низира администрацията
на Варна до жителите на
морската столица с цел
да се проучат нагласите
за съдбата на прослову-
тата дупка, която зее в
центъра на града от дъл-
го време.

“Допитването
ще се проведе
в две посоки
Първата предвижда

проучване на нагласите
сред специалисти в
областта на архитектура-
та, градоустройството,
културата, туристиче-
ския, хотелиерския, ре-
сторантьорския бизнес и
други заинтересувани
страни, след което ще
бъде търсено и широко
обществено мнение чрез
анкета, съставена на ба-
за обработените мнения
на специалистите от пър-
вия етап.
След обработване на

резултатите ще обявим
международен конкурс
за пространството”, зая-
ви кметът Иван Портних.
Неговото мнение за бъ-

дещето на мястото вина-
ги е било еднозначно -
там трябва да бъде обо-
собена зона за отдих.
Подробна информация

за дупката - хронология
на развитието на терито-
рията, подробно описа-
ние на проекта по отдел-
ните дейности, логото на
инициативата и две под-
робни аероснимки на те-
рена, ще бъдат

качени в
специален сайт,

който предстои да бъде
пуснат тази седмица.
“Целта ни е да наме-

Общината пита
варненци за съдбата

на дупката
ЛИЛЯНА ТРЪНКОВА обществени простран-

ства.
Улиците “Хан Аспарух”

и “Александър Батен-
берг” са важна връзка
между морето и активна-
та градска зона, които от
десетилетия са блокира-
ни от дупката. Затова бъ-
дещите пространства
трябва да обслужват на
първо място обществе-
ния интерес и да инте-
грират по съвременен и
достъпен начин открити-
те археологически цен-
ности”, коментира глав-
ният архитект на Варна
Виктор Бузев.
“Дупката се появява в

края на 80-те години, ко-
гато местната власт

събаря няколко
къщи със статут
на паметници

на културата с идея на
мястото им да бъде по-
строен търговски дом. В
процеса на работа обаче
са открити археологиче-
ски пластове – част от
крепостна стена и кула
на античния Одесос от
IV в. пр. н. е., които спо-
ред археолозите са най-
старият открит участък
от укрепителните съоръ-
жения на крепостта.
На същото място са

налични и руини от сгра-
ди от IV-V в., както и от
два отводнителни канала
и глинени тръбопроводи.

През 1989 г. комисия
към института за памет-
ници на културата изли-
за с категорично стано-
вище, че разкритите
останки са уникални
както за града, така и в
национален мащаб. Пре-
поръката е съхранение-
то им да бъде на място,
тъй като преместването
им би било пагубно за
тях.
Тази позиция довела до

спиране на проекта за
изграждане на търгов-
ския дом. Оттогава това
място в сърцето на ар-
хеологическия резерват
“Античен град Одесос -
Варна” е останало като
дупка в центъра на града.

Кметът: След
обработване на

резултатите
ще обявим

международен
конкурс

рим точната функция на
пространството като от-
правна точка от пеше-
ходната зона на Варна
към Приморския парк,
Римски терми - големи и
малки, пристанището и
други градски музеи, ар-
хеологически обекти и

В последните ме-
сеци на миналата

година държавата
даде 43 млн. лв.

на бизнесмена
Георги Гергов, за
да може община
Варна да изкупи
активите на дру-

жеството, което я
стопанисва дото-

гава.

Варна затвърждава финансо-
вата си стабилност. За поредна
година градът е изпълнил пока-
зателите за финансова само-
стоятелност и устойчивост и за
инвестиционна активност.
Тенденцията за устойчив ръст

на приходите се запазва. Реал-
ният размер на получените при-
ходи към края на 2018 г. е 388,2
млн. лева, разказа Стефка Гос-
подинова, директор на “Финан-
си и бюджет” в общината.
Средствата от имуществени и

други данъци са в размер на
83,2 млн. лева. Изпълнението
им спрямо актуализирания бю-
джет за 2018 г. е 104%, а спря-
мо предходната година – 101%.

Има по-голяма
събираемост

при налозите върху наследства-
та, превозните средства и при-
добиване на имущество по въз-
мезден начин.
Постъпилите в общинската

Варна стабилна и все
по-привлекателна за
бизнес инвестиции
хазна неданъчни приходи са об-
що 60,6 млн. лева. Те са с над
2 млн. лева повече спрямо ак-
туализирания план. Ръст има на
постъпленията от собственост,
общински такси, глоби и конце-
сии.
Първоначалната макрорамка

на бюджета беше в размер на
393,7 млн. лв., но след актуали-
зацията беше коригирана на
383,7 млн. лева. Ставките на
местните налози за поредна го-
дина останаха непроменени.
Отчетът показва добра балан-

сираност на бюджета. Ефектив-
ното управление на разходите
направи възможно изпълнение-
то на амбициозна капиталова

програма за близо 76 млн. лева.
Благодарение на финансовата

стабилност през 2018 г. на об-
щина Варна е

присъден по-висок
кредитен рейтинг

– BBB. Това означава, че гра-
дът става още по-привлекател-
но място за насочване на инве-
стиции.
Годишният финансов отчет на

бюджета е одитиран и заверен
от Сметната палата. Според
проверяващата институция об-
щината е спазила и изпълнила
всички финансови показатели и
е сред общините с най-добри
параметри по тези показатели.
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Две болници под
управлението на
Медицинския университетМедицинския университетМедицинския университетМедицинския университетМедицинския университетМедицинския университетМедицинския университетМедицинския университетМедицинския университет

ЛИЛЯНА ТРЪНКОВА дина парите за нея са 450
хил. лева. С по-голямата
част от тях - около 350 хил.,
ще бъде извършен ремонт
на фасадите на хирургичния
блок. С останалите сред-
ства ще бъде купена меди-
цинска апаратура.
Преди месеци Специали-

зираната болница за актив-
но лечение на онкологични
заболявания “Д-р Марко
Марков” получи нова ендо-
скопска и лапароскопска
апаратура, след като общи-
ната осигури повече от 500
хил. лв. Близо 1,3 млн. бяха
вложени за реновация и
апаратура в АГ болницата в
града, след като повече от
20 г. здравното заведение
не бе ремонтирано.
Напълно реновирани са

родилното отделение, реа-
нимацията, операционните
зали. Фасадата на болница-
та също е ремонтирана.
Клиниката по урология в

УМБАЛ “Св. Марина” вече
разполага с нова, модерна и
сигурна система за прециз-
на диагностика на карцино-
ма на простатата – фюжън
биопсия. Новата апаратура
е златният стандарт в мо-
мента в Европа и в света.
За поредна година общи-

ната подава ръка за помощ
и на бездетните двойки.

21 семейства ще
получат 57 000 лв.
по инвитро
програма
Заради усилията на общи-

ната да подкрепя инвести-
циите в болничните заведе-
ния министърът на здравео-
пазването Кирил Ананиев
обяви, че морската столица
е пример за всички общини.

Клиниката по
урология вече
прави фюжън
биопсия за
диагностика
на карцином

Две варненски болници
вече са под управлението
на Медицинския универси-
тет в града - УМБАЛ “Св.
Марина” и общинската спе-
циализирана очна болница.
Според медицинското със-

ловие във Варна това е
стъпка към по-добро здрав-
но обслужване и занапред
трябва да се мисли в тази
насока. Така университетът
става едноличен собственик
на капитала по управление-
то, но разпоредителни сдел-
ки с дълготрайни материали
и активи ще могат да се
правят само с разрешение
на кмета.
Община Варна продължа-

ва да подпомага максимал-
но здравеопазването.

За 2019 г.
бюджетът
в сектора е
21,1 млн. лв.
Има 18 общински здравни

програми на стойност над
460 хил. лв. Миналата годи-
на 810 хил. лв. бяха отделе-
ни от общинския бюджет за
ремонт и оборудване на на
най-голямата болница за
Североизточна България -
МБАЛ “Св. Анна”. Тази го-

Клиниката по урология в УМБАЛ
“Св. Марина” вече разполага с
нова, модерна и сигурна система
за прецизна диагностика.

Варненци масово събират капачки - с 8
нови кувьоза спасяват недоносени бебета
ЛИЛЯНА ТРЪНКОВА

Благородна кауза обе-
динява варненци четвър-
та година - вместо да се
изхвърлят пластмасови-
те капачки от бутилки,
те ги събират и преда-
ват, а с парите от тях са
закупени поне 8 кувьоза
от двата класа и специа-
лизирана техника за не-
доносени бебета.
Инициативата тръгна

от варненско семейство,

чието бебе се родило
недоносено. Впослед-
ствие Венцислав Нико-
лов, който организира
“Аз дарявам и помагам”,
привлича към идеята си
много хора.
През миналата година

във Варна бяха събрани
два тира с капачки, бла-
годарение на което бяха
закупени нови кувьози
за родилните отделения
в АГ болница “Проф. д-р

Димитър Стаматов” и
МБАЛ “Св. Анна”.
През април тази годи-

на бяха събрани още 22
тона капачки във Варна,
а следващата акция за
събиране е на 28 сеп-
тември пред Катедрал-
ния храм.
“Досега с парите ус-

пяхме да закупим и мо-
билна аспирационна
система за торакален
дренаж в отделението

по неонатология, преци-
зен неонатален вено-
скоп в отделението за
окръжна болница, моби-
лен бебешки реанима-
ционен кът с отоплител -
пак за болница “Проф.
д-р Димитър Стаматов”.
В кампанията участват

хиляди хора и вече в
много градове стартира-
ха подобни кампании”,
каза пред “24 часа” Вен-
цислав Николов.

ВенциславНиколовот “Аздарявамипомагам”даря-
вакръв,задапомогнедабъдеспасенживотътнародил-
ка от Добрич.
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Варна - европейски град на
спорта за 2019 г.
ЛИЛЯНА ТРЪНКОВА европейското първенство

по хандбал за девойки,
европейското първенство
по футбол за девойки,
традиционния маратон
“Варна”, плувен маратон
“Варна - Галата”, светов-
ната купа по спортна гим-
настика, юбилейното рали
“България” и много други.
Варна е един от градо-

вете с най-добра спортна
инфраструктура.
По данни на общината

на територията на града
има 275 спортни клуба,
над 30 хил. картотекира-
ни състезатели. Градът е
с голяма и богата спортна
история и има голям опит
в организирането на до-
макинства от най-висок
ранг.
Над 14 млн. лв. е заде-

лила община Варна за
развитие на спортната ин-
фраструктура тази година,
заяви Кристиан Димитров,
шеф на дирекция “Спорт”.

Започна

изграждането на
3 нови спортни
комплекса

– във “Владиславово”,
“Виница” и на ул. “Сту-
дентска”.
В 16 училища ще бъ-

дат обновени спортните
площадки. Основните
приоритети на “Варна -
европейски град на
спорта” са популяризи-
ране на активния начин
на живот сред хората,
развитие на спортната
инфраструктура, създа-
ване на интересен меж-
дународен спортен ка-
лендар с много събития.
Освен на професионал-
ния спорт специално
внимание община Варна
отделя на масовия
спорт. Затова в календа-
ра за годината са пред-
видени много учениче-
ски, студентски, работ-

Политика на
общината е да

се работи с хора
с увреждания

Година след като Варна
бе европейска младежка
столица, градът спечели
надпреварата за европей-
ски град на спорта.
Затова през 2019 г.

Варна домакинства над

200 спортни
събития, като
повече от 50 са
международни
Морската столица си

върна домакинството на
световното първенство по
волейбол, посрещна евро-
пейската отборна купа по
тенис на корт за юноши
до 16-годишна възраст,

нически състезания, съ-
бития за ветерани и за
хора с увреждания.
Вниманието към хора-

та в риск от изолация по
здравословни причини
също е общинска поли-
тика, която внимателно
се надгражда.
Работи се с 9 спортни

клуба за хора с увреж-
дания. Предстоят много

събития: международен
турнир по баскетбол за
хора в инвалидни колич-
ки с участие на 90 съ-
стезатели от 4 държави,
международен турнир по
голбал за хора с увреде-
но зрение с участието
на 60 състезатели от 3
държави, национален
параолимпийски турнир
по 4 вида спорт и други.

Волейболният
шампионат събра
многобройна
публика.
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АрхеологическиятмузейвъвВарнапредпочитаноттуристите.Наснимкатавдясно
- плажният волейбол е едно от любимите занимания на южния плаж във Варна.

Варна като Карлови Вари
- мечта или реалност?

� Целта на институциите -
градът да е целогодишна
туристическа дестинация
� В областта има 170
минерални извора, 72
каптажа са направени,
използват се само два

градуса.
Според Стоян Пасев

още от началото на
следващата календарна
година на територията
на Варна може да започ-
не изграждането на ми-
нерални басейни, аква-
паркове, балнеологии,
което ще издигне СПА и
балнеотуризма на ново
ниво.
Така морската столица

ще може да привлича ту-
ристи целогодишно. Тази
идея среща пълната под-
крепа на кмета на града
Иван Портних и на об-
щинската администра-
ция. Затова е приет план

за изграждането
на воден
атракцион

- близо до крайбрежната
алея, приблизително под
Делфинариума. Спортни-
ят спа център ще бъде
на 3 етажа - един под

земята и два над. Ще
има закрити и открити
басейни, зони за релакс,
СПА процедури и спорт.
Центърът ще работи 12
месеца в годината. Очак-
ва се в града да бъдат
реализирани още някол-
ко подобни проекта.
В курорта “Св. св. Кон-

стантин и Елена” целого-
дишно работи най-голе-
мия СПА и балнеоцентър
на Балканите.
“Направо беше престъ-

пление, че тази минерал-
на вода не се използва
досега. Варненци жи-
веем върху златна мина
и тя трябва да бъде из-
ползвана по всички въз-
можни начини. Всички
държави имат специални
програми за пенсионери-
те и спонсорират балнео-
и СПА почивки за тях.
Само това е един огро-
мен потенциал, който
трябва да се използва

максимално. Всяка една
стъпка оттук нататък е в
правилната посока Вар-
на да стане желана де-
стинация за четирите се-
зона”, заяви председа-
телят на асоциацията на
хотелиерите и ресто-
рантьорите във Варна
Павлин Косев.
По неговите думи нега-

тивните оценки и данни-
те за “смъртта” на туриз-
ма това лято са силно
преувеличени.

“Опитайте да
намерите стая в
хотел във Варна в
момента. Ще е
много трудно,
почти невъзможно

Туристи има. С колегите
сме щастливи, че общи-
ната работи заедно с нас
не само за удължаване
на активния сезон, но и
за възможностите за це-

логодишен туризъм.
Всичко, което се прави в
тази насока, е правилно.
Спортни събития, фести-
вали, исторически забе-
лежителности, всичко,
взето заедно, привлича
все повече туристи във
Варна”, допълни Косев.
Според представители

на туристическия бранш
Варна има огромен по-
тенциал за развиване на
целогодишен туризъм.
Все повече се набляга
на конгресни, събитийни
и спортни мероприятия,
на СПА и хазартния ту-
ризъм, тъй като активни-
ят сезон във Варна реал-
но е 2-3 месеца.
Въпреки че през 2018-

а бяха счупени няколко
рекорда - брой пътници,
пристигнали на летище-
то, и нощувки, тази годи-
на се отчита спад като
цяло. Затова усилията са
насочени към утвържда-
ването на морската сто-
лица като четирисезонна
дестинация.

Основен проблем
пред бранша е
намирането на
работна ръка
През първите шест

месеца на 2019 г. в изне-
сената приемна са прие-
ти 667 декларации за се-
зонна работа до 90 дни,
постъпили от 173 работо-
датели. Става дума за
работници предимно от
Украйна, Молдова, Русия
и Беларус. Все повече
хотелиери и ресторанть-
ори наемат за сезона ра-
ботници от Македония,
Сърбия, Армения, дори
от Таджикистан и Куба.

ЛИЛЯНА ТРЪНКОВА

Под Варна има огром-
но езеро с минерална
вода, което вече се сто-
панисва от общината
след промените в Закона
за водите. Сега общин-
ската администрация
трябва да изготви наред-
ба, която да бъде гласу-
вана от общинския съ-
вет, за да бъде използва-
на пълноценно минерал-
ната вода.
Това ще помогне на

първо място туризмът да
стане целогодишен, а то-
плата минерална вода да
се използва за отопле-
ние на детски градини,
училища, болници и
частни сгради.
Правилното използва-

не може да превърне
Варна в Карлови Вари,
каза за “24 часа” област-
ният управител на мор-
ската столица Стоян Па-
сев.
По данни на областна-

та управа на територията
на област Варна има 170
минерални извора, като
в града има 72 каптажа.
От тях обаче в момента
се използват само 2.
Температурата на водата
с лековити качества е 48

Международниятфолклоренфестивалвсякагодинапривличастотицивморскатастоли-
ца.
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140 години боен
флот - силни мъже,

влюбени в морето
ЛИЛЯНА ТРЪНКОВА ни кораба – базовият

миночистач “Шквал”,
корветата “Решителни”,
фрегатата “Верни” и
спасителен кораб “Про-
тео”. Всяка вечер оза-
ряваха морето с праз-
нични светлини.

Българският военен
флот е създаден на 12
август 1879 г. в Русе.
През 1897 г. започва
изграждането на черно-
морския флот с главна
база Варна. Първите
български морски офи-
цери се подготвят в ака-
демиите на Русия, Ита-
лия, Австро-Унгария и
Франция.

За първи път военният
флот отбелязва празника
си едва през 1914 г., и то
не на своя рожден ден, а
на 21 ноември – датата,
на която отрядът торпе-

доносци,
начело с
“Дръзки”,
побеждава
в морски
бой тур-
ския край-
цер “Хами-
дие” през
1912 г.

Още
през следващата 1915 г.
флотът организира праз-
ника с участието на вар-
ненската общественост,
но датата е вече 2 август
– възкачването на цар
Фердинанд на престола.

През 1956 г. с указ на
президиума на Народно-
то събрание и заповед
на министъра на отбра-
ната за празник на Бъл-
гарския ВМФ е опреде-
лена датата на неговото
създаване – 12 август, с

140 години от създа-
ването на българския
военен флот - това бе
чест и гордост за Варна
и жителите є.

Първите две седмици
от август бяха изпълне-
ни с демонстрации, из-
ложби, концерти и мно-
го емоции. Преди по-
следната вечер от тър-
жествата дипломите си
получиха 338 студенти
от Висшето военномор-
ско училище “Никола
Йонков Вапцаров”, а на
официална церемония
на Морската гара 15
военни курсанти полу-
чиха първите си офи-

церски звания. Безспор-
но най-голямата атрак-
ция бе учението “Парад
2019” с участието на
силните мъже на Бълга-
рия, влюбени в морето.

Две изложби – живо-
пис и документални
снимки, отбелязаха
юбилея - на входа на
Морската градина са
подредени 20 пана. По-
ловината от тях показ-
ват миналото на бойния
флот, а останалите са
творби на майор Иван
Савов от последните 10
г. През дните на търже-
ствата на външен рейд
бяха закотвени 4 воен-

уточнението да се чества
втората неделя на месе-
ца.

Още една ценна при-
добивка за Варна и мор-
ския бизнес е реализи-
рана заради нуждите на
военния флот - през 1909
г. е прокопан каналът,
свързващ залива с Вар-
ненското езеро, за да
служи за укритие на
военните кораби във въ-
трешни акватории в слу-
чай на нужда.

Военноморските сили избраха
Варна за център на тържествата си

Тържественият
строй на моряците
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Варна и Девня - двата стълба
на икономиката в областта

� Варна вече е на трето
място в страната по
брутна работна заплата
и е пред Пловдив
� Заради химическите
гиганти в Девня туризмът
не е структуроопределящ

Двигател на
този ръст е
строителството,

в което чуждите инвести-
ции с натрупване са се
увеличили с 357% благо-
дарение на строител-
ството в курортите.
Но много чужди инве-

стиции има и в инду-
стрията, като 80% от тях
са в Девня.
Разходите за придоби-

ване на дълготрайни ма-
териални активи, което е
значим показател за
вложенията в икономика-
та, също са много висо-
ки, като и техният ръст
идва предимно от общи-
ните Девня, Суворово и
Провадия, а не толкова
от областния град.
Но все пак Варна е

много близо разположе-
на до Девня и

съществена част
от населението
пътува всеки ден
От друга страна, сред

работещите в Девня над
30% са хората, които са
жители на съседните об-
щини Суворово, Прова-
дия и Ветрино.
Данни на Института за

пазарна икономика со-
чат, че например 44% от
наетите лица в община
Аксаково всъщност ра-
ботят във Варна и пъту-
ват всеки ден до морска-
та столица. С други думи
в областта има на прак-
тика два икономически
центъра, които, от една
страна,

трето място в
страната след
столицата и
Стара Загора
Ето защо не бива да

ни учудва, че демограф-
ските показатели на Вар-
на доста рязко контра-
стират с общото за Бъл-
гария ниво.
На първо място Вар-

ненска област е сред
малкото в страната, в
които

има ръст
на населението
В нея в момента живеят

с 9% повече хора, откол-
кото са живели през 2000
година. Разбира се, няма
защо да мечтаем, че този
ръст е естествен, т.е. той
не идва заради естестве-
ния прираст на населе-
нието, който както нався-
къде другаде в България
е отрицателен. Дължи се
изцяло на механичен при-
раст. През последните го-
дини той е около половин
промил, като в отделни
години достига и до 1
промил. Което означава,
че на всеки хиляда души
от населението на
областта в течение на ед-
на година е дошъл да жи-
вее още един човек.
Затова делът на трудос-

пособното население тук
расте, за разлика от мно-
го други области – от 60
на 63% за последните 4
години. Т.е. бъдещата ди-
намика на работната сила
изглежда доста добре
през призмата на този ин-
дикатор.

ХРИСТО НИКОЛОВ

На пръв поглед Варна
и Варненска област би
трябвало да са типично
туристически регион или
поне такъв, в който ту-
ризмът прави по-голяма-
та част от брутния въ-
трешен продукт.
Все пак тук се нами-

рат два от най-големите
национални курорта по
Черноморието - Св. св.
Константин и Елена и
Златни пясъци, плюс Ри-
виера, Слънчев ден и
нагъсто застроеното с
хотели крайбрежие на
север от Варна. Да не
говорим за романтично-
то устие на река Кам-
чия, прословутите кило-
метри пясъчна ивица
край Шкорпиловци и ек-
оплажовете на юг от
морската столица.
Но туризмът и съпът-

стващото го оживление
в строителството през
последните години

не могат изобщо
да се сравнят

с химическите гиганти
“Солвей Соди”, “Агропо-
лихим” и “Девня цимент”.
“Солвей Соди” е най-

големият производител
на калцинирана сода в
Европа и един от най-го-
лемите в света.
При положение че са-

мо Девня прави 20% от
икономиката на област-
та, строителството –
17%, а търговията – 12%,
туризмът макар и много
мощен далеч не е струк-
туроопределящ отрасъл.
Или както казват иконо-
мистите – областта има
късмета

икономиката
є да е доста
балансирана
Заради това тук има

чувствително по-висок
ръст на преките чужде-
странни инвестиции, от-
колкото е средният за
страната. Те нарастват с
28%, до 1,5 млрд. евро (с
натрупване) от 2015 до
миналата година.

изсмукват
работната сила
на съседните
общини

– Варна и Девня. Но в
същото време може да
се каже и че силно пони-
жават безработицата в
тези общини.
Пряко свързано с това

е и едно обстоятелство,
което лесно се забеляз-
ва – във Варненска
област се получават ед-
ни от най-високите ра-
ботни заплати в страна-
та.
Средната брутна ме-

сечна заплата през 2015
г. е била 835 лв., като
нейният ръст спрямо
2011 г. е бил 20%. Тога-
ва този размер на сред-
ната заплата е поставял

областта на пето място в
страната.
Разбира се, разликите

в заплащането както по
общини, така и по секто-
ри е много значителна –
докато в професионални-
те дейности и научните
изследвания (към които
се причислява и аутсор-
синг индустрията) в Дев-
ня средната заплата е
2358 лв., а в преработва-
щата промишленост в
същата община – 1616
лв., то в хотелиерството
и ресторантьорството във
Ветрино средното запла-
щане е било едва 290 лв.
Четири години по-къс-

но средната работна за-
плата във Варненска
област е вече 1123 лв.,
като по този показател
тя е на

Варна е областта с най-балансирана
икономика в страната.
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Реализиране на 13 атрактивни
проекта за 2019 г. - това е амби-
цията на община Варна, която раз-
полага с рекорден бюджет от бли-
зо 498 млн. лева.
Местната управа даде съгласието

си за заем от 80 млн. лв. дългос-
рочни кредити, с които да бъдат
обезпечени проектите за модерни-
зиране на градската среда.
Първият проект е за изграждане-

то на нова зона за бизнесинвести-
ции, която ще бъде обособена око-
ло Варненското езеро на терито-
рията на 4 общини в областта -
Варна, Белослав, Девня и Аксако-
во.
Проектът е амбициозен, тъй като

районът става все по-привлекате-
лен за инвестиции.
“До подписването на меморанду-

ма между 4-те общини все още не
се е стигнало. Единствените пре-
чки засега са, че на територията
на нашата община има множество
частни имоти, които влизат в гра-
ниците на проекта и това ни заба-
вя във времето. Но зоната е зало-
жена вече в общия устройствен
план”, обясни кметът на Белослав
инж. Деян Иванов.
Целта е да бъде увеличена кон-

курентоспособността на региона,
да се създадат по-добри условия
за потенциални инвеститори, тех-
нологично обновяване, стимул за
малките и средните предприятия,
намаляването на безработицата и
увеличаването на доходите на хо-
рата.
Иванов си е поставил и задача

да реализира идеята си за

тунел под плавателния
канал,
който ще облекчи много бизнеса и

трафика в района. Тя му хрумнала
преди 3 г. и оттогава започнал първо
лично проучване, след това потърсил
консултации със специалисти и в
крайна сметка проектът е задвижен.
Вече започна реализацията и на

проекта за рибарското пристанище
“Карантината” и превръщането на
парка в Аспарухово във втора морска
градина.

В район “Аспарухово”
ще има още едно
рибарско пристанище
За него Варна вече е подала до-

кументи в Морската администрация
за получаване на удостоверение за
експлоатационна годност.
Рибарско пристанище - Варна,

(бившето пристанище на “Рибни ре-
сурси”) бе предоставено на общи-
ната с решение на правителството.
След получаване на удостовере-

нието за експлоатационна годност
Рибарско пристанище - Варна, ще
бъде вписано в регистъра на при-
станищата на България за извър-
шване на пристанищни дейности и
услуги по Закона за морските про-
странства.
Целта е общината да създаде

транспортна връзка по вода между
Морската гара и “Аспарухово”.
След като преди 2 г. Варна полу-

чи приза “Град на знанието”, в гра-
да се инвестира активно в сферата
на образованието.
“Поставихме основи за създаване-

то на акселератор за иновации, ка-
то използваме потенциала на ака-
демичната общност в нашия град.
Като община ние инвестираме се-

риозно за развитие на образова-
телната инфраструктура.

ЛИЛЯНА ТРЪНКОВА

� В нея участват
Варна, Белослав,
Девня и Аксаково

� Амбицията на община
Варна е реализацията на
13 атрактивни обекта

Това обаче не е достатъчно, за-
щото са нужни желание, мотива-
ция за качествено образование на
младите хора, което ще гарантира
балансираното развитие на града
ни.
Варна се развива с добри темпо-

ве, амбицията ни е да бъдем при-
влекателно място за цифрово
предприемачество, затова подкре-
пяме всички усилия за развитие на
този сектор. Амбицията ни е да
развием заедно възможностите за
инвестиции, като съчетаваме раз-
личните преимущества на общини-
те - свободни терени, логистика,
използването на пристанишните
мощности около езерото”, заяви
кметът Иван Портних.
В капиталовата програма на Вар-

на са включени и
средства за ремонти
на малките улици,

ремонтирането и изграждането на
нови детски и спортни площадки в
междублоковите пространства. За
одобрените проекти са заложени
средства за ремонт и изграждане на
детски и спортни площадки в кварта-
лите, ремонти на училища и детски
градини.
Около 1,2 млн. лева са предвидени

за реконструкция и модернизация на
зоопарка във Варна.

Символична първа
копка на нов спор-
тен комплекс на
ул. “Студентска”

Зона за иновации
и развитие около

Варненското езеро
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Бизнесът подава ръка
за обучението на гимназисти

13 нови специалности
разкриват във Варна

за идната учебна година

ло с необходимост-
та от кадри в опре-
делени области.
“Това е правил-

ната посока, в коя-
то трябва да се
върви. Нормално е
обучението на де-
цата да е съобраз-
но с необходимост-
та на бизнеса.
С дуалното обу-

чение и разкрива-
нето на нови пара-
лелки се подпома-
га не само иконо-
миката. Целта е да
се намали младеж-
ката безработица и
на пазара на труда
да излизат обучени
млади хора, които
лесно могат да на-
мерят реализация. Не всички
деца искат да продължат обра-
зованието си в колежи и уни-
верситети.
Затова е добре да имат ста-

билни професии. Новите пара-
лелки, които се разкриват за
предстоящата учебна година,
целят именно това - да подготв-
ят кадри, съобразени изцяло с
необходимостта на пазара на
труда. А фирмите, които учас-
тват активно в дуалното обуче-
ние, имат възможността в рам-
ките на 2 години да обучат мла-
дежите за тънкостите и специ-
фиката на собственото си
производство”, коментира за “24
часа” началникът на образова-
телния инспекторат Венцеслава
Генова.
Първи във Варна започнаха

да трупат опит в частни фирми
11-класниците от Професионал-
ната гимназия по дървообрабо-
тване “Николай Хайтов”. В рам-
ките на последните години

тийнейджърите учат
и паралелно работят в
производствените бази
на 6 фирми

за производство на мебели, ка-
то сключват трудови договори и
получават заплата.
В първата година, когато

дуалната форма на обучение бе
приета във Варна, общината
пое 70% от разходите за първа-
та паралелка.
14 младежи вече се дипломи-

раха, а следващите 26 ще за-
вършат през следващата учеб-
на година. Ангажираните фирми
вече са 8. Предимствата на
дуалното обучение са осигуря-
ването на качествено образова-
ние и реализация, възможност
за израстване в кариерата, до-
бра мотивация за учениците и
превенция срещу отпадането им
от системата.
За новата учебна година про-

фесионалните гимназии, които
ще предлагат дуална форма на
обучение във Варна, вече са
три. След като проектът старти-
ра успешно в гимназията по
дървообработване, фирми са по-
ели ангажимент за обучение на

ученици от Професионалната
морска гимназия “Св. Николай
Чудотворец” в професиите “Ко-
рабен техник”, “Корабен монть-
ор” и в специалностите “Корабо-
строене и ремонт на кораби”.
Към Варненската търговска

гимназия интерес за дуално
обучение в специалностите
“Икономика и търговия” също са
проявили интерес няколко фир-
ми, както и към Професионална-
та гимназия по селско стопан-
ство в Провадия.
“Подготвяме кадри за пазара

на труда, като опитваме да из-
бегнем онази порочна практика
- да създаваме готови безработ-
ни”, коментира Генова.
Именно това е и основната

причина да бъдат разкрити 13
нови специалности във варнен-
ските професионални и езикови
гимназии.

След VII клас учениците
ще могат вече да учат в
паралелки по рекламна
графика, мехатроника,
приложно програмиране
За първи път през предстоя-

щата учебна година деца ще се
обучават и за търговски пред-
ставител, сътрудник в малък и
среден бизнес, съдебен служи-
тел.
“Новото в държавния прием е,

че той е ориентиран изцяло към
икономиката на област Варна и
в частност на икономическите
стратегии и планове на общини-
те. Сред специалностите има
защитени професии, професии с
недостиг на пазара”, обясни
Венцеслава Генова.
Тя допълни, че като цяло

приемът след VII клас е ориен-
тиран основно към природните
науки, технологиите, дигитални-
те специалности и чуждите ези-
ци. От предстоящата учебна го-
дина в IV езикова гимназия ве-
че ще се изучава и португала-
ски език наред с френския и ис-
панския.

ЛИЛЯНА ТРЪНКОВА

Бизнесът във Варна подготвя
свои кадри за нуждите на
производствата си още от уче-
ническите скамейки.
Все повече фирми подпомагат

дуалното обучение, без да имат
гаранция, че децата, които са
обучавали 2 години за специфи-
ката на собствения си бизнес,
ще продължат да работят за
техните фирми.

Първият випуск по
тази форма на
обучение вече завърши

през тази учебна година.
В професионалните и езикови-

те гимназии във Варна се раз-
криват 13 нови специалности,
които също са съобразени изця-

Първият випуск по системата на дуал-
ното образование от Професионалната
гимназия по дървообработване във Вар-
на, вече се дипломира.
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Аладжа манастир -
мистичната скална обител,

пазена от дух на монах
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ЛИЛЯНА ТРЪНКОВА

Легенди за скрити съкровища,
тайни тунели и божествена
енергия привличат туристите

личествените скали, миговете
история, които струят от скали-
те, привличат туристите като
магнит.
В катакомбите, които са група

пещери на около 600 метра за-
падно от манастира, са открити
предмети от раннохристиянска-
та епоха - IV-VI век, когато са
били обитавани. Първите откри-
ти там археологически материа-
ли датират от ранновизантий-
ската епоха.
Катакомбите са разположени

на две нива, долното от които е
било жилищно, а горното е
представлявало костница с из-
сечени в пода пет гробници.
Днес могат да се различат

останките на 20-ина помещения
и 3 църкви. Най-обширното цър-
ковно помещение се намира на

втория етаж и е почти изцяло
изсечено в скалата.
Проучването на целия ком-

плекс е поставено от основопо-
ложниците на българската ар-
хеология - братята Херман и
Карел Шкорпил. От 1906 г. Ала-
джа манастир функционира като
музеен и туристически обект.
През 1912 г. е обявен за народ-
на старина, а през 1957 г. – за
архитектурен паметник на кул-
турата от национално значение.

Най-големият скален мана-
стир по нашето Черноморие -
Аладжа манастир, привлича ту-
ристи не само с уникалната си
красота - името му е свързано с
легенди за несметни съкрови-
ща, тайни подземни тунели и
божествена енергия, а според
едно от преданията мистичната
обител се пази от столетия от
дух на монах.
Самото име на манастира -

Аладжа, може да се тълкува по
два начина. На турски означава
шарен, пъстър.
Според друга теория името

може да се състои от две думи -
ал, като определителен член, и
аджа, което според специали-
стите преведено от санскрит е
агнец. Предполага се, че когато
е бил действащ християнски ма-
настир, се е казвал “Св. Спас”,
но за това няма никакви кон-
кретни исторически данни.

Аладжа манастир
се намира сред
прекрасна гора в
съседство с природния
парк Златни пясъци,

на няколко километра от Варна.
Помещенията на манастира

са издълбани на две равнища
във висока почти 40 метра варо-
викова скала. На първото рав-
нище са разположени мана-
стирската църква, монашеските
килии, трапезарията и кухнята,
малка гробищна църква, крипта-
та и стопанските помещения.
Второто равнище е естестве-

на скална ниша, в източния
край на която е изграден мана-
стирският параклис.
Още с първите стъпки в пар-

ка, преди да се изправи човек
пред величествените скали, се
усеща странен мистицизъм. Из-
дълбаните в скалите килии на
монасите изглеждат труднодо-
стъпни и говорят за невероят-
ния аскетизъм на божиите мъ-
же, избрали да живеят там.

Въпреки това за него се носят
легенди за невероятни богат-
ства, скрити сред скалите и ка-
такомбите, сред които

имало и съкровища
от 12 други манастира,
скрити там,

за да не ги открият османците
по времето на турското робство.
През годините се носи слухът,

че под самата скала има подзе-
мен лабиринт, който пък при-
влича като магнит иманяри.
Районът не е проучен напъл-

но, но и никакви съкровища не
са открити досега. Най-вълнува-
щата легенда гласи, че сред
скалите броди дух на монах,
който брани обителта и пази съ-
кровищата.
Предполага се, че манастирът

датира от V век като един от
най-старите религиозни хри-
стиянски центрове на Балкани-
те. Точно кой и кога оформя ес-
тествените скални пещери в ки-
лии, не се знае, но от същото
време датират катакомбите, го-
ляма базилика и малко укре-
пление, разположени в близост
до тях.
Според историците монаси от-

шелници са потърсили уедине-
ние сред скалите и горите око-
ло 2 века след като България
приема официално християн-
ството.
Повече данни за манастира

има от времето на Втората бъл-
гарска държава - Х-ХV век, като
се твърди, че именно тогава е
бил изографисан наново.
След падането на България

под османско владичество Ала-
джа манастир постепенно

запада и вероятно
към XVI-XVII век е
изоставен напълно
Сега Аладжа манастир е едно

от любимите места за разходка
на жителите и гостите на Вар-
на. Прекрасната природа, голе-
мият парк в подножието на ве-

Аладжа мана-
стир е изцяло в
скалите край
Златни пясъци.
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� Смелост е и е лудост, но
затова го правим, твърди
единственият българин в
екипажа Теодор Роков
� Корабът “Абора IV” е
построен в Белослав от двама
боливийски индианци от
племето аймара - баща и син

ЛИЛЯНА ТРЪНКОВА

Невероятна морска ек-
спедиция ще тръгне днес
от яхтеното пристанище
във Варна. Самите учас-
тници в нея са я нарекли
“Абора IV - аргонавти от
каменния век”.
12 души от
различни държави
ще преминат по
маршрут, описан
от Херодот,

с тръстикова лодка, по-
строена от боливийски
индианци по скална ри-
сунка.
“Смелост е и е лудост,

но затова го правим”,
казва единственият бъл-
гарин в експедицията -
археологът Теодор Ро-
ков.
“Абора IV” ще потегли

от Морската гара на
празника на Варна - 15
август, и по план трябва
да измине 3000 км за 3
месеца. Ще ги изпратят
стотици варненци наче-
ло с кмета Иван По-
ртних.
“Целта ни е да бъде

проследен морският
маршрут, по който са
били осъществявани
търговски контакти меж-
ду древните цивилиза-
ции от бреговете на
Черно море и Източното
Средиземноморие през
праисторическата епо-
ха.
Тръгваме от Варна,

минаваме Истанбул -
Чанак кале (Троя) и
крайната ни цел е
остров Крит. Ще сме
щастливи да стигнем
дотам, въпреки че има-
ме опасения. Дори и до
Кипър да успеем да
стигнем, пак ще е ус-
пех. Единственото, кое-
то ни притеснява, е вре-
мето”, призна Теодор
Роков.
Ръководител на
експедицията е
Доминик Гьорлиц,

който е основател на
Асоциацията за експери-
ментална археология в
Германия.
“Първоначално Гьорлиц

е имал уговорка корабът
да се строи в Русия, но
са му отказали в послед-
ния момент. Обади ми се
по телефона и каза, че
всичко пропада. Попита

Доброволци потеглят
с тръстикова лодка от
Варна до остров Крит

дали можем да помогнем
и аз харесах идеята.
Както се казва - хванах
се на хорото и вече няма
връщане назад”, с усмив-
ка обясни Роков.
Всъщност Варна е гра-

дът, от който експеди-
цията е трябвало да
тръгне, дори и корабът
да бе построен в Русия.
Тя е една от най-важни-
те точки в маршрута, тъй
като тук е открито най-
старото обработено зла-
то в света.
Варненският
археологически
музей е
пълноправен
партньор в
експедицията

още от самото начало. А
Теодор Роков е бил ло-
гичният избор за пред-
ставител от българска
страна, тъй като за него
това ще е второ подобно
плаване. През 2010 г.
той е бил част от друга
подобна експедиция -
“Дунавска Одисея”, която
е минала по маршрута от
Белград до Варна по Ду-
нав до Черно море отно-
во с реплика на древен
плавателен съд.
Репликата на тръстико-

вата лодка, с която ще
потеглят аргонавтите от
древността, отстрани из-
глежда като голяма детс-
ка играчка. А цялата
история около построя-
ването на кораба прили-
ча по-скоро на сценарий
на филм.
“Абора IV” бе построен

в Белослав от двама бо-
ливийски индианци от

племето аймара от езе-
рото Титикака. Баща и
син - Фермин и Дюри
Имати, пазят вековните
традиции на племето си
за строежи на тръстико-
ви лодки. Според соб-
ствените им думи тяхно-
то племе е единственото
в света, което все още
пази уменията да строи
плавателни съдове от
тръстика по начина, по
който са строени преди
хиляди години.
За модел на
строежа са
използвани
скални рисунки
от Египет и
Месопотамия
Самата лодка е дълга

14 метра, широка 4 и
висока 2 метра. А
маршрутът е избран от
описание на Херодот,
който твърди, че египтя-
ните са преминали през
земите на Тракия и
Скития и са достигнали
до подножието на Кав-
каз, където основали
древното царство Кол-
хида (днешна Грузия).
По нея няма нито един
метален елемент, но
точно заради това меж-
дународният екипаж
смята, че е изключител-
но сигурна.
“Това е малък кораб,

всичко е важно. Поте-
гляме от Варна 12 ду-
ши, на кораба има 4
койки, което означава,
че реално има къде да
спят четирима. Докато
те почиват, останалите
8 души дежурят, после -
смяна.

Част от екипажа на
“Абора IV” на Морска-
та гара във Варна

Теодор Роков е магистър по
археология. Участвал е в
спасителни археологически
проучвания, дълбоководни
археологически проучвания,
в международната експеди-
ция “Дунавска Одисея”, съ-
вместно с експерименталния
център за изучаване на
древното корабостроене и
корабоплаване – Одеса,
Украйна.
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Атрактивният вън-
шен вид на тръ-
стиковия кораб

На борда ще има само
една жена, тя е IT спе-
циалист от Германия.
Всъщност от целия еки-
паж няма нито един, кой-
то да се занимава профе-
сионално с корабоплава-
не. Аз съм участвал в по-
добна експедиция, Гьор-
лиц е организирал и
участвал в 3 преди тази,
но всички сме ентусиази-
рани”, сподели Роков.
Варненският археолог

не скри, че всъщност око-
ло самата експедиция
има изключително много
притеснения и тя е далеч
от романтичната предста-
ва за безгрижно плаване
с тръстикова лодка, за да
се прочуят.
“Самият Гьорлиц има са-

мо капитанско право за
малък плавателен съд.
Два пъти е минал през
Средиземно море, но това
всъщност не значи почти
нищо. Експерти в корабо-
плаването са ми казвали,
че в сравнение с нашата
експедиция да пресечеш
океана, не е нищо. В
океана, ако хванеш добро
време, можеш да караш
по маршрута дори без да
се наложи да се дежури.
А ние тръгваме

от нашето
крайбрежие,
минаваме
Босфора,
Мраморно море,
Дарданелите и
Егейския
архипелаг,

което е много по-различ-
но от океанското плаване.
Първо, че има лавиране
между островите, има
много скали, ветрове, те-
чения, всичко е важно”,
каза Роков, но въпреки
притесненията усмивката
не слиза от лицето му.
Той сподели, че докато

са събирали доброволци
за екипажа, се е свързал
лично с един от доайени-
те на гръцката експери-
ментална морска архео-
логия, за да го покани в
екипа. “Наистина исках да
има грък в експедицията.
Те имат богат опит, имат

такива кораби и са прави-
ли много подобни плава-
ния. Представих му
проекта, човека, който я
организира, снимки и чер-
тежи на кораба. Той по-
пита само кога ще навле-
зем в архипелага край
Дарданелите. Казах: “В
края на август.” И той от-
каза категорично. Каза:
“По това време няма да
се кача”, все още усмих-
нат обяснява варненският
археолог. Въпреки всичко
това Роков бе категори-
чен, че у него няма страх.
Но голямото му притесне-

ние е, че екипажът не е
имал време за трениров-
ки. Само половин час са
упражнявали маневри по
вятъра и срещу вятъра -

ще има още
една тренировка,
около Галата,

но това нищо не е, но
потегляме, бяха точните
му думи.
“За мен това ще е вто-

рото плаване и ми е ин-
тересно, събирам инфор-
мация за всички подобни
плавания. Лодката е по
скални чертежи, малко

на фантазия е. Самата
лодка не е тествана, но
моделът е тестван, про-
верени са качествата.
Скалната рисунка е съ-

всем схематична, може и
това да е представлявал
корабът, може и да е не-
що друго, ще разберем.
Нямаме притеснения за
сигурността ни в морето
- корпусът е плътен.
Единственото, което мо-
же да ни попречи, е вре-
мето. Въпреки това 12-
членната група няма на-
мерение да се откаже.
Хората изглеждат уморе-

ни. Текат последни при-
готовления, но ентусиаз-
мът е по-силен от страха
от неизвестното.
А за Теодор Роков каз-

ват, че е организирал де-
сетки изложби, свързани
с древното корабоплава-
не и експедициите, по-
светени на него. Сцена-
рист е на документални-
те филми “История на
древните котви”, “Златни-
те погребални маски от
Балканския полуостров.
Лицата на безсмъртие-
то”. Авантюрист, обичащ
риска.

Теодор Роков (вдясно) с
колегата си от Боливия



ЕСТАРТ ВАРНА

 20,30 ч - площад “Независимост” - празничен концерт 
край фонтана с участието на: оркестър и солисти на 
Държавна опера - Варна, с диригент Кръстин Настев и 
Камерния ансамбъл "Св. Йоан Кукузел - Ангелогласния"
 20-1 ч - пристанище Варна - свободна зона, празничен 
концерт с участието на: Connection Crew, Христиан Ненов, 
Кирил Хаджиев - Тино, Атанас Кателиев, Славин Славчев и 
група JulianТs Laughter, Ицо Хазарта, 4Magic, Дамян Попов и 
Миа (водещи), Ева Пармакова, DJ Fabrizio Parisi, TITA и Claydee 
(Гърция)
 23 ч - Лазерно шоу и празнична заря.

 14 август
 18,30 ч - галерия "Ларго" - графична изложба "Рози и лъвове", част от програмата на Х международен 
екслибрис конкурс.

 15 август 
 9 ч - катедрален храм "Успение Богородично" - тържествена Архиерейска света литургия.
 10,30 ч - площад "Св. св. Кирил и Методий", тържествено издигане на флага на Варна, последвано от 
литийно шествие с чудотворната икона на Света Богородица.

 За децата
 9,30 ч - сцена "Раковина" - аткрационно вълшебно огледало.
 10 ч - сцена "Раковина" - интерактивен спектакъл "Балон като слон!" с участието на Коле Китанов.
 11 ч - сцена "Раковина" - ателие за изработка на кукли, под ръководството на Мария Банова и Арт Ленд.
 15-19 ч - Аквариум - Есетрова луна - образователни игри за водния свят на рибарско корабче, домакин: 
световната природозащитна организация WWF.
 18,30-19,45 ч - сцена Раковина - Богдан Томов за децата на Варна.
 18,30 ч - пристанище Варна - свободна зона. Официално откриване и награждаване на победителите 
от трите гонки във Варненския залив.
 20 ч - Летен театър - тържествен концерт по случай Деня на Варна, церемония по връчване на почетни 
звания и отличия. Концерт с участието на "Ансамбъл Варна", камерен ансамбъл "Св. Йоан Кукузел - 
Ангелогласния", квартет "Светоглас", Донко Марков и група "Вакали".

Вижте  програмата
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На Голяма БогородицаНа Голяма БогородицаНа Голяма БогородицаНа Голяма БогородицаНа Голяма БогородицаНа Голяма БогородицаНа Голяма БогородицаНа Голяма БогородицаНа Голяма Богородица
Варна чества празника си с
ценна награда за култура

ЛИЛЯНА ТРЪНКОВА

Децата ще се насладят
на интересните
образователни

игри за водния свят

Наградите “ПроКултура” получиха об-
щина Варна и културни организации в
морската столица. Те бяха връчени на це-
ремонията “Достъп на младите хора до
култура: Ролята на фестивалите по изку-
ства”.
Отличията се дават за принос за раз-

ширяване на достъпа на младите хора
към културата в 9 категории – “Държавен
културен институт”, “Общински културен
институт”, “Културна организация”, “Об-
щина”, “Детска градина”, “Училище”,
“Гражданска организация”, “Медии” и
“Фестивали”.
Специалната награда за принос за раз-

ширяването на достъпа до младите хора
до култура беше връчена на община Вар-
на. Приза прие Десислава Георгиева от
отдел “Фестивали и проекти”.
Награда “ПроКултура” за цялостен при-

нос получи Румяна Петрова за проекта
“Музикалните приказки на Госпожа Виола”
в рамките на “Варненско лято за деца” -
популярната съпътстваща програма на го-
лемия международен музикален фестивал
“Варненско лято”.
За прекрасния летен празник - Голяма

Богородица, Варна и администрацията є
са предвидили богата програма през це-
лия ден. (Виж инфографиката долу.)
Събитията са организирани със съдей-

ствието на военноморските сили и Варнен-
ската и Великопреславска митрополия.
Децата ще се насладят на интересните

образователни игри за водния свят близо
до аквариума.
Късно вечерта небето над града ще се

озари от прекрасни фойерверки.

_Драматичният
театър “Стоян

Бъчваров”
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