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* Профилът е изготвен 
от “24 часа” въз основа 

на проучване

Заради
коронакризата
за първи път

градът посреща
празника си
без заря и

концерт

Иван Портних:

Любимите
места
в града

Любимите
места
в града

Университетите ни
работят за създаване на
квартал на иновациите -
градът става
европейски център за
медицина и дигитализация

Университетите ни
работят за създаване на
квартал на иновациите -
градът става
европейски център за
медицина и дигитализация

Университетите ни
работят за създаване на
квартал на иновациите -
градът става
европейски център за
медицина и дигитализация

XXIV Варненецът влага парите си
в имоти, но пести от продукти

първа необходимост
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Д-р Милен
Врабевски,

който подкрепя
даровити деца

Математическата
гимназия

като училище
на бъдещето

Икономиката на
мегаполиса все
повече зависи
от периферията

В очната болница
вече работи 3D
офталмологичен
микроскоп
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■ На XIV стр.
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■ На XVI стр.

Съратник на
Левски доставя
механизма за

часовниковата кула

■ На XX стр.

“Опера в
Летния театър”
с 5 премиери

Морската градина е една от емблемите на града. СНИМКА: ЛИЛЯНА КЛИСУРОВА■ На ХIХ стр.



ЕСТАРТ ВАРНА

Получава средна заплата 1200 лв.

Обитава предимно апартаменти
среден калибър

Потребява по-малко 
месо и плодове

Раждат се по-малко бебета

Харчи повече за режийни, 
но пести от транспорт

* Профилът е изготвен 
от “24 часа” въз основа 

на проучване
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Градът в цифри
154,236 кв. км
е площта на Варна -
най-големия град в
Североизточна България,
разположен по бреговете
на Черно море и на
Варненското езеро

Адмиралтейството
на Българската
армия е в града.

336 216 са жителите
на морската столица
на България

12 са общините
в област Варна

7,3%
е безработицата

“Приморски” е
най-големият квартал,
в него живеят
над 109 хил. души. Има
още 4 квартала -
“Аспарухово”,
“Владислав Варненчик”,
“Младост” и “Одесос”

65 461 легла
има в общината

6 висши
учебни
заведения
с близо 30 000
студенти

51 са училищата
- от тях начален и основен сектор -
27 общински, 3 частни. Едно е дър-
жавно - Музикалното училище.
Средните училища са 10 общински
и 2 частни. Пет са професионални-
те и профилирани общински гимна-
зии, 2 са частните.

572 паралелки
- в начално образование I-IV
клас са 13 047 ученици,
V-VIII клас - 9687, и VIII-XII
клас - 8132.

Морската градина
е един от символите на Варна.

Тя е сред изку-
ствените резер-
вати за редки и
защитени расте-
ния по морското
крайбрежие на
България.

Варненецът влага
парите си в имоти,
но пести от продукти
първа необходимост
АЛБЕНА МАРАШЛИЕВА тава от София и Стара Заго-

ра, сочат данните на Нацио-
налния статистически институт
за третото тримесечие на
2019-а. Варна обаче изпре-
варва Бургас, Пловдив и Со-
фия-област и се нарежда на
трето място.
Варненецът харчи повече

режийни, но пести от транс-
порт, а домакинствата потре-
бяват по-малко месо и плодо-
ве, за сметка на това има
устойчив скок на сделките с
недвижими имоти.
По предварителни данни на

Националния статистически
институт броят на въведените
в експлоатация жилищни сгра-
ди в областта през третото
тримесечие на 2019 г. е 134, а
новопостроените жилища в
тях са 603. Спрямо 2018 г.

ръстът в сградите е
47,3%, a на жилища
- 7,9 процента
Градът се увеличава като

жители, но се раждат по-мал-
ко бебета - към 31 декември
2019 г. населението на
област Варна е 469 885 ду-
ши, което представлява 6,8%
от населението на България
и нарежда областта на трето
място по брой на население-
то след София (1329 хил. ду-
ши) и Пловдив (667 хил. ду-
ши), и преди Бургас (409 хил.

души).
В сравнение с 2018 г. насе-

лението на областта през
2019 г. намалява с 1367 ду-
ши, или с 0,3%, съобщават от
териториалното статистиче-
ско бюро Североизток.
Варна е

на почетното трето
място по брой
проплакали бебета

за първите три месеца на
2020-а - 1066 са децата, ро-
дени в морския град. На пър-
во и второ място са съответ-
но София и Пловдив.
Населението застарява, но

идват млади хора от Добрич
и околните градове. Демо-
графската ситуация в област-
та през 2019 г. се характери-
зира с продължаващо нама-
ляване и застаряване на на-
селението и отрицателен ес-
тествен прираст, като в
същото време се увеличава
броят на живородените деца
и коефициентът на обща
раждаемост, намалява броят
на умрелите лица и коефи-
циентът на обща смъртност.
Като положителни тенден-

ции през 2019 г. могат да се
отчетат и намаляващата
детска смъртност и продъл-
жаващият положителен ме-
ханичен прираст на населе-
нието.

● Морската столица
е магнит за вътрешна
миграция - увеличава
се като брой жители,
но се раждат
по-малко бебета
● Положителната
тенденция -
намаляващата
детска смъртност

И
тази година Варна остана
на трето място в страната
по заплати и раждаемост,

но изпревари всички градове
по брой новопостроени жили-
ща и по продажба на имоти.
В морската столица се забе-

лязва устойчивост в развитие-
то и в темпа на строителство,
тъй като все още е магнит за
вътрешна миграция.
Жителят на Варна обитава

най-често средно голям апар-
тамент, харчи основно за хра-
на и режийни, но пък сериоз-
но инвестира в имоти.

Около 1200 лв.
е средната
заплата в града

По този критерий Варна изос-
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Средна брутна месечна работна заплата във Варна по сектори
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АЛБЕНА МАРАШЛИЕВА

● За последните
10 г. общият доход
се увеличил 1,8 пъти
● Най-висок е делът
на работната заплата

Т
уризмът, морската индустрия
и транспортът са водещите
сектори за регионалната

икономика на Варна. Най-голям
производствен дял в земеделие-
то има зърнопроизводството, а
сектор услуги формира 60% от
нетните приходи.
През 2019 г. годишният общ

доход на член от домакинство в
областта е 6607 лв. и нараства с
12,3% спрямо 2018-а според дан-
ните на Териториалното стати-
стическо бюро Североизток.
За последните 10 г. - от 2010-а

насам, общият доход се увелича-
ва 1,8 пъти. За този период са
регистрирани някои промени на
източниците на общия доход
средно на член от домакинство:
✔ Доходът от работна заплата

през 2019 г. е 3476 лв. и се уве-
личава с 8,9% спрямо 2018 г. и
1,7 пъти в сравнение с 2010 г.
✔ Доходите от пенсии през по-

следната година са 2053 лв. и
нарастват с 12,1% и 2,5 пъти в
сравнение с 2010 г.
✔ Доходите от самостоятелна

заетост през 2019 г. са 645 лв. и
нарастват с 95,5% спрямо 2018 г.
и 2,7 пъти спрямо 2010 г.
✔ Доходът от трудова дейност

извън работната заплата през
последната година е 30 лв. и на-
раства спрямо 2018 г. с 42,9%,
но намалява с 40% в сравнение
с 2010 г.

✔ Доходите от другите социал-
ни трансфери (обезщетения за
безработни, добавки за деца и
други социални помощи и обез-
щетения) през 2019 г. са 97 лв. и
намаляват с 27,1% спрямо 2018
г. и с 34,5% спрямо 2010 г.
В структурата на общия доход

в област Варна с най-висок отно-
сителен дял е работната запла-
та. През 2019 г. той е 52,6%,
което е с 1,7 процентни пункта
по-малко в сравнение с 2018 г.
През периода 2010-2019 г. се

променят и разходите по групи:
✔ За храна и безалкохолни на-

питки през 2019 г. са 1954 лв.
средно на член от домакинство,
което е с 1,7% повече спрямо
2018 г.
✔ За режийни в жилището (во-

да, ток, горива, обзавеждане и
поддържане на дома) за послед-
ната година са 1175 лв. - нара-
стват с 11,2% в сравнение с 2018
г.
✔ За транспорт и съобщения

през 2019 г. са похарчени 724
лв., което е с 9,2% по-малко от
2018 г.
Разходите за храна през 2019-

а са 30,5%, което е с 0,3 про-

центни пункта по-малко в сравне-
ние с 2018 г. А харчовете за
транспорт и съобщения е 11,2%
от общия разход. Делът на данъ-
ците и социалните осигуровки е
11,8% от общия разход през
2019 г.
Област Варна е на първо място

в страната по въведени в ек-
сплоатация жилищни сгради -
134, а новопостроените жилища
в тях са 603. След нея са Плов-
див - 77 сгради с 217
жилища, Бургас и
София с по 76 сгради
със съответно 764 и
102 жилища в тях.
Във Варна и в Ста-

ра Загора има ръст
на сделките с недви-
жими имоти. Най-
много се търсят дву-
стайни апартаменти
от старото строител-
ство - предпочита-
нията са за отделна
кухня заради въз-
можните модифика-
ции. Търсят се и три-
стайни апартаменти
ново строителство
между 90 и 100 ква-
драта, защото те
имат оптимална це-
на.
Демографската си-

туация в област Вар-
на през 2019 г. се ха-
рактеризира с про-
дължаващо намаля-
ване и застаряване
на населението и от-
рицателен естествен
прираст, като в също-
то време се увелича-
ва броят на живоро-
дените деца и коефи-
циентът на обща
раждаемост, както и
намалява броят на
умрелите и коефи-
циентът на обща
смъртност.
През 2019 г. най-

малко преселили се във Варна
има от областите Кърджали
(0,1%), Кюстендил и Перник
(0,2%). През 2019 г. 2626 души
са променили своя настоящ ад-
рес от област Варна в чужбина.
През 2019 г. всички общини в

областта имат отрицателен есте-
ствен прираст. Съществено влия-
ние върху броя и структурите
оказва и механичният прираст,
който е положителен - 339 души.

Най-развити: услуги,
транспорт, туризъм
и морска индустрия

Варна е на 5-о място
по заплати в областта
Средната брутна месечна за-

плата във Варна е 1021,44 лв.
към месец март, показва справ-
ка в данни от “265 истории за
икономика”, нов проект на Ин-
ститута за пазарна икономика.
С такава заплата Варна не

успява да влезе в топ 10 на ви-
соки заплати за България, но
пък община Девня се нарежда в
топ 5 по средно месечно възна-
граждение.
Най-високата средна месечна

заплата в България за 2018 г. е
в община Челопеч (2178 лв.).
Следват Козлодуй (2090 лв.) и
Раднево (1910 лв.).
Във Варненска област общи-

на Варна е на 5-о място по
средна брутна месечна заплата
в останалите общини. (Виж та-

блицата горе.)
От анализа става ясно, че са-

мо 31% от жителите на община
Варна работят в нефинансовите
предприятия според справка за
брой на наетите по трудово и
служебно правоотношение ли-
ца. За сравнение в София нае-
тите са над 48%, в София сред-
ната брутна месечна заплата е
1554 лв. (Виж таблицата до-
лу.)
Общинската карта на наетите

лица показва данни за броя на
наетите лица в нефинансовите
предприятия в страната. На
практика данните се отнасят за
наетите в частния сектор. Стой-
ностите на показателя са пре-
изчислени от НСИ в еквивалент
на пълна заетост. (24 часа)

Пристанище
Варна
СНИМКА:

НАДЕЖДА

АЛЕКСИЕВА
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Варна става европейскиКметът
Иван

Портних:

дезинфекция, на предпазни
средства, медикаменти. По-
следва помощ за най-засегна-
тите сектори - намалихме так-
сите за тротоарно право, от-
срочихме плащането на тури-
стическия данък до 15 ноем-
ври.

Наред с това хотелиерите и
фирмите, които плащат такса
смет според заявеното количе-
ство отпадъци, имаха възмож-
ност да подадат коригиращи
декларации, за да редуцират
дължимите суми.

Приехме облекчения за так-
симетровите шофьори, опро-
стихме такси за детските гра-
дини, намалихме таксите за
деца, които наесен ще са в
първи клас, но все още ходят
на градина.

Има достатъчно средства за
здравни и социални помощи,
за карти за градския транс-
порт за ученици, студенти и
пенсионери. Това са мерки,
които облекчават ежедневието
на хората. Но

дългосрочната ни
цел е много по-важна,
защото тя ще
донесе реални
икономически ползи

за нашите съграждани.
Това е трансформирането на

икономическия профил на Вар-
на към сектори с висока доба-
вена стойност - иновации, мо-
дерно здравеопазване, дигита-
лизация.

- Г-н Портних, как Варна ще
се справи в трудната социална
и икономическа обстановка?

- Варна започна годината с от-
лични финансови показатели и
устойчивост. Но както всички гра-
дове по света сме изправени
пред нови предизвикателства,
свързани с последствията от пан-
демията с COVID-19.

Първата стъпка
бе спешна
подкрепа за хората

- осигуряване на препарати за

АЛБЕНА МАРАШЛИЕВА

● Започнахме годината
с отлични финансови
показатели и устойчивост
● Надграждаме постигнатото,
като обединяваме усилията
на интелигентните хора и
привличаме съмишленици,
за които развитието на
Варна може да бъде кауза
● Университетите работят
за създаване на
квартал на иновациите

Общината инвестира в строителството

В
арна е един от малкото големи градове
в България, в които няма дефицит на
места в детските заведения.

Усилията на администрацията обаче про-
дължават към осигуряване на места в най-же-
ланите райони и подобряване на условията за
отглеждане на малчуганите. И през 2020 г. се
изпълнява програмата за основен ремонт и
реконструкция на площадки за игра на откри-
то и спорт в детските градини. С нова визия
ще бъдат 12 игрови зони в детските заведе-

Започва основен ремонт на ясли, построени миналия век

ния. За поредна година бюджетът за образо-
вание е висок, с което се дава ясен знак, че
ресорътоставаприоритет№1заместнатавласт.

В града има 51 детски градини
За постигане на по-голям комфорт в от-

глеждането на децата общината ще изгради
5новидетскизаведенияищереновираняколко
стари.Щебъдатинвестиранизначителнисред-

ства вподобряваненаобразователнатаинфра-
структура и създаване на модерна база.

Нова детска градина за 5 групи, или общо
за 125 деца, ще бъде изградена на мястото
на бившия дом “Другарче”. Тя ще бъде фи-
лиал на детска градина “Д-р Петър Берон” и
ще осигури допълнителни възможности за
прием на децата в най-големия варненски
район “Приморски”.

Завърши строителството на нов корпус за 120 деца в детска градина “Карамфилче”. Изградени са занимални за 4 групи, физкултурен салон,
учителскастая, асансьорзахорасувреждания.Новияткорпусбеизграденнамястотонадвестарибараки, пригодениза групикъмдетската градина.
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център за иновации,
медицина и дигитализация
Варна е град на знанието – с

6 университета, колежи, науч-
ни центрове, с над 30 000 сту-
денти. Оттук започваме да
надграждаме.

- Как ще реализирате тази
инициатива?
- Като обединим усилията на

интелигентните хора във Вар-
на, като привличаме съмишле-
ници, за които развитието на
потенциала на морската столи-
ца може да бъде кауза. С моя
екип вярваме, че за успеха и
изпреварващото развитие на
всеки регион в Европа са нуж-
ни ясна визия и общи усилия.
Затова съм щастлив, че вече

имаме мотивираща
подкрепа на цялата
академична общност
във Варна,

на научните институти, на све-
товноизвестни IT и бизнес ком-
пании, на аналитичния център
Институт за пазарна икономи-
ка.
Това е уникално обединение

на местна власт, образование,
наука, бизнес и икономика, за-
редено с много енергия, която
коренно ще промени динами-
ката на развитие на морската
столица. Резултатите ще ста-
нат факт съвсем скоро.

- Имате ли конкретни
проекти, по които работите?
- Община Варна е готова с

нови проекти за развитие в
различни сфери на икономиче-
ския живот. Направихме спе-
циално проучване на икономи-
ческия профил на града и въз-
можната траектория на разви-
тие с помощта на нашите
партньори от Института за па-
зарна икономика (ИПИ).
Така бяха изведени няколко

акцента, които ще надгражда-
ме, обединени като - “Варна –
град на знанието”, “Наука, ино-
вации и бизнес”, “Туризъм и
летен капитал”.
По първите две траектории

предвиждаме
нов образователен
кампус,

който включва нова супермо-
дерна сграда за Математичес-
ка гимназия “Д-р Петър Бе-
рон”, реконструкции на Профе-
сионалната техническа гимна-
зия и на Професионалната
гимназия по електротехника.
Кампусът ще даде възможност
за партньорство и с висшите
учебни заведения и големи
технологични компании.
От своя страна университе-

тите работят за създаване на

квартал на иновациите в райо-
на на Малка чайка за новата
инфекциозна болница. Целта е
обща – да задържим младите
и образовани хора тук, във
Варна.
Разбира се, имаме готовност

и за нови инфраструктурни
промени в града, които ще
облекчат трафика, включител-
но и към туристическите ком-
плекси.
Предвиждаме

разширяване на
бул. “Цар Освободител”
и изграждане на
модерен
електрически транспорт

- за бърза връзка до аерогара-
та и новата икономическа зона
“Варна”. Имаме проекти за 3
нови кръстовища на две нива -
на бул. “Владислав Варненчик”
и бул. “Република”, на бул.
“Владислав Варненчик” и бул.
“Христо Смирненски”, на бул.
“Васил Левски” и бул. “Осми
приморски полк”, както и нов
обходен път за тежкотоварния
трафик - от магистрала “Хемус”
по ул. “Атанас Москов” и пре-
хвърляне през жп линията на
ул. “Девня” за бърз достъп до
пристанището и южната про-
мишлена зона.

Надявам се да успеем да
осигурим необходимото финан-
сиране, защото тези промени
ще бъдат не само удобство за
бизнеса и гражданите, но и
значително ще подобрят каче-
ството на атмосферния въздух.

- На какъв етап е инду-
стриалната зона “Варна”?
- Проектът, който се реали-

зира съвместно с община Ак-
саково, има за цел изгражда-
нето на

модерна индустриална
зона, в която да
намерят място
стратегически
инвеститори

с модерно производство.
Предстои разглеждане на

общия устройствен план, след
което стартира работата на те-
рен – на първите 700 дка.
Основните фактори, които ни

мотивираха да започнем, са
отличната логистика на терена
- бърз достъп до пристанище-
то, летището и магистрала
“Хемус”.
Проектът се вписва във ви-

зията Варна – град на знание-
то, тъй като е възможност за
интегриране на наука, образо-
вание, бизнес.

на още 5 нови детски градини
Общината е готова и с проекти за нови

детски градини в централната градска част,
където местата са най-желани от родителите
- на ул. “Хъшове” 2 и на бул. “Христо Ботев”
в район “Одесос”. В ход са и проекти за раз-
ширяване на детска градина №39 “Приказка”
в район “Владимир Варненчик” с нов филиал
за 100 деца и изграждане на нова градина
към съществуващата в село Тополи.

Ремонт започва в детски ясли
“Чуден свят” и “Роза”, които
не са пипани основно над 50 г.
Първата е построена през 1962 г. с 4 ясле-

ни групи, а втората - през 1971 г., с 6 яслени
групи. Проектите предвиждат пълно санира-
не на външните стени с поставяне на то-
плоизолация и нова мазилка, изолация на
покрива, подмяна на остарялата ВиК мрежа,
изграждане на нови електрически инстала-
ции и поставяне на енергоспестяващи осве-
тителни тела, цялостна подмяна на дограма-
та, изграждане на пристройки за външни
асансьори, монтиране на нови котли на газ,
подмяна на старите радиатори за отопление
и изграждане на нови вентилационни и кли-
матични инсталации.
Вътрешните помещения ще бъдат с нова

подова настилка и обновени санитарни поме-
щения. За осигуряване на достъпна среда
ще бъдат поставени платформи и тоалетни
за хора в неравностойно положение.
Дворните пространства на детски ясли “Чу-

ден свят” и “Роза” вече са напълно обновени
- с модерни и удобни игрови площадки. Така изглежда сега детска градина “Мир”, която се помещава в стара къща, но бе реновирана.
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Анализ представя Варна
като град на знанието

жителната динамика се по-
твърждава и от факта, че през
2019 г. Варна постига рекордна
заетост - близо 70%, в групата
15-64-годишни.
Три са специфичните особено-

сти на Варна, които формират
динамиката и потенциала на
местната икономика.
✔ “Летният капитал” на мор-

ската столица се реализира
чрез туризма, като поне 820
хил. чужденци гостуват на Вар-
на в рамките на годината и
оставят над 1 млрд. лв.
✔ Силното образование на

Варна и постоянният приток на
млади хора са вероятно най-
важното є предимство. Близо

30 000 са студентите
в морската столица,

разпределени в 6 университета,
носят принос около 450 млн. лв.
✔ Връзката на наука и бизнес

е третият ключов фактор, който
оформя потенциала на Варна, а
секторите “Медицина”, “Информа-
ционни технологии”, “Транспорт”
и “Корабоплаване” са с потен-
циал за развитие, сочи докладът.

(Продължава на VIII стр.)

АЛБЕНА МАРАШЛИЕВА

Д
оклад за икономическия
профил и траектория на
развитие на Варна бе изгот-
вен от екип на Института за

пазарна икономика (ИПИ) по по-
ръчка на община Варна. Целта бе
да се извърши ребрандиране на
региона с цел привличане на ин-
веститори и млади хора, създава-
не на нови работни места, както
и на възможности за развитие на
Варна като град на знанието, зе-
лен и умен град.
Документът представя показа-

тели, съдържащи данни за ма-
кроикономическия, демографския
профил и за пазара на труда. В
него е анализирана информация
за периода 2016-2019 г. Основ-

ните акценти са “Варна - град на
знанието”, “Наука, иновации и
бизнес”, “Летният капитал” - чуж-
дестранни туристи и приходи в
бюджета.

Варна е втора
след София

по брутен вътрешен продукт на

човек от населението, надвиша-
вайки стойностите на други ико-
номически центрове като Плов-
див, Бургас и Русе.
За последните 2 г. ръстът на

БВП е близо 20%, като по този
показател областта изпреварва
всички други големи икономиче-
ски центрове в страната. Поло-

Ключови фактори за
развитие са инвестициите
в летището, градската
инфраструктура, завършване
на магистрала “Хемус”

Еврокомисарят Мария Габриел (в средата)
е чест гост на IT паралелките в града.
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Икономиката на мегаполиса:
ХРИСТО НИКОЛОВ едно да се превръщат в един

мегаполис.
Например Варна заедно с

Девня, Белослав, Суворово, По-
веляново и Провадия

скоро ще има
1 милион жители

и на практика ще представлява
средно голям мегаполис. Един
скорошен доклад на Института
за пазарна икономика показва,
че икономиката на този мегапо-
лис все повече започва да се
развива не в центъра му, т.е.
във Варна, а в периферията му.
Под периферия в случая се

разбират тези населени места и
заобикалящи ги общини, които
имат тесни икономически връз-
ки с големия град и на практика
допълват икономическия цен-
тър. Било защото хората от тях
ходят всеки ден на работа в го-
лемия град, било защото в са-
мите общини има развита инду-
стрия.
Сходното между Пловдив и

Варна е, че и двата центъра
имат изключително силна инду-
стрия, разположена в перифер-
ните общини. Марица и Раков-
ски до Пловдив, както и Девня
до Варна са в топ 10 на общи-
ните в България по произведена
продукция в преработващата
промишленост – всяка от тях в

рамките на 1-1,5 млрд. лв.
Силната индустрия влияе и на

заплащането, като особено пе-
риферията на Варна се отлича-
ва с три общини в топ 15 на
страната по заплати – това са
Белослав, Суворово и Девня
със средна заплата от около
1300 до 1700 лв. на месец по
данни за 2018 г.
Варна и Пловдив са и сред

малкото областни центрове в

България, които в последните
години

успяват да увеличават
своето население
Разбира се, не чрез естествен

прираст, какъвто в България ни-
къде вече няма, а с това, че
има повече заселвания, откол-
кото изселвания, което успява
да компенсира негативния есте-
ствен прираст.

В града успешно се развиват туризъм,
транспорт, морски бизнес, услуги.
СНИМКА: НАДЕЖДА АЛЕКСИЕВАЕ

дна от големите промени в
икономиката на България в
последните години е, че го-

лемите градове започват все
по-силно да зависят не толкова
от собствените си предприятия
и население, а все повече и от
населените места в близост до
тях.
Не всеки би искал да живее

непременно в столицата, в
Пловдив или Варна, но тези три
града привличат работна ръка,
студенти и предприемачи, чиято
активност вдига брутния вътре-
шен продукт на големия град.
През последните десетина годи-
ни обаче Варна, също както Со-
фия и Пловдив, започва да под-
хранва периферните за нея на-
селени места. И на практика за-

● Три общини в областта
са в топ 15 на България
по високи заплати
● IT секторът в морската
столица се е отпушил и
набира скорост

Анализ представя Варна...
(Продължение от VI стр.)
Динамиката на бизнес услугите във

Варна е водена най-вече от инфор-
мационните технологии и услуги. То-
ва е най-бурно развиващият се сек-
тор в морската столица за периода
2015-2018 г.,

продукцията на
технологичните компании
почти се е удвоила,

като са създадени 600 нови работни
места. Към тях могат да се добавят
400 нови във финансовия сектор. В
сферата на информационните техноло-
гии и финансите са отчетливо най-висо-
ките заплати в града, като добавената
стойностдостига55хил.лв.наединзает.
Възможностите за добре платена

работа годишно привличат над 1000
души от други населени места, които
се заселват във Варна.
Ключови фактори за развитието на

града са инвестициите в летище Вар-
на, градската инфраструктура, завърш-
ването на магистрала “Хемус” и някол-
ко амбициозни проекти:

✔ новата индустриална зона Варна,
разположена върху 10 хил. дка, която
ще подкрепи успешно работещите
Транзитна търговска зона и Западна
индустриална зона.
Проектът е съвместно с община Ак-

саково и предвижда изграждането на
съответната инфраструктура. Това ще
гарантира нужните производствени
площи на Варна и отваря пътя за навли-
зането на големи чужди инвеститори.
✔ Вторият е

кварталът на иновациите
в местността Малка Чайка

с участието на университетите.
✔ Третият е изграждането на обра-

зователен кампус в района на техни-
кумите, където ще бъде построена
нова сграда на елитната Математи-
ческа гимназия (подробности за то-
зи проект на X стр.).
✔ Чрез четвъртия проект - “Умен

морски град” община Варна ще внедри
платформа за умно управление на тра-
фика, паркирането, осветлението, от-
падъците, риска от наводнения, каче-
ството на въздуха и събитията в града.
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Варна все повече зависи
от периферията на града

високоплатена работа
за младите хора,

извън традиционната индустрия.
В подкрепа на това растат и из-
граждането на бизнес сгради и
наемите в тях, а в последните
години у нас този ръст, прекъс-
нат в момента от коронакриза-
та, се дължи изключително на
колцентрове, развойни центрове
на големи IT компании и изоб-
що на информационните техно-
логии.
В доклада се прави сравнение

между Варна и няколко от оста-
налите големи градове в Бълга-
рия като Бургас, Стара Загора,
Русе и Плевен, но те неизменно
имат по една или няколко сла-
бости спрямо Варна.
В Бургас например има много

слаба индустрия в периферията,
а в Русе и Плевен има доста
влошена образователна струк-
тура на населението, както и в
Стара Загора. В Бургас, Плевен
и Стара Загора има много по-
малко студенти, отколкото във
Варна, а това е важен фактор
за развитието на IT индустрията.
Големите градове като Варна,

които традиционно имат приток
на студенти и привличат млади
хора, а висшистите им са соли-
ден дял от работоспособното

население, имат силна инду-
стрия в своята периферия и ус-
пяват да се закачат за ръста на
IT сектора.

Причините за това наред със
силната индустрия са високият
брой студенти – над 50 на всеки
1000 души в област Варна, и уве-
личаващите се възможности
пред младите хора в сферата на
услугите. Най-вече IT услугите,
независимо че Варна все още
продължава да е силно зависима
от туризма.
Общият поглед към IT сектора

показва, че в момента това е
най-динамичната икономическа
дейност в страната – с най-се-
риозен ръст на наетите лица и
безспорноснай-високитезаплати.
София остава абсолютен лидер

в тази сфера, но в последните го-
дини се наблюдава и движение
към Варна и Пловдив. В Пловдив
вече има 4 хил. наети в сектора
на високите технологии при сред-
на заплата в рамките на 2500 лв.
на месец, веднага след това е
Варна, където в тази сфера са
заети 3,6 хил. при средна запла-
та около 1900 лв. на месец.
Бройката може да изглежда

все още силно ограничена, но тя
е ясен сигнал за отпушването на
IT сектора във Варна и появата
на перспектива за

Варна е от
градовете, които

традиционно
имат приток на

студенти и
привличат млади

хора с деца.
СНИМКА: ЛИЛЯНА

КЛИСУРОВА
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Математическата гимназия

като училище от бъдещето
АЛБЕНА МАРАШЛИЕВА ния фонд, технологично

оборудване, както и съчетаване
на общи функции като плувен
басейн, многофукционална
спортна зала. В близост е и ба-
зата на стадион “Локомотив”,
която също ще развиваме”,
обясни кметът на Варна Иван
Портних.

Тази година

Математическата

гимназия във Варна

стана №1 в страната

по резултати от матурите след
VII клас и по български, и по ма-
тематика. Тук се обучават около
1200 деца, които са сред първен-
ците в страната в състезания и
олимпиади. От началото на учеб-
ната 2019-2020 г. до средата на
май ученици от гимназията са
получили над 30 златни, сребър-
ни и бронзови медала от между-
народни и национални състеза-
ния.
Гимназията отдавна е сред ди-

гитализираните училища у нас.
Облачните технологии и плат-
формата на Google за образова-
ние G Suite, включително диги-
талните класни стаи, са част от
учебния процес от 4 г. Админи-
страцията е преместила онлайн и
цялата бумащина - във вътрешен
сайт всеки учител може да наме-
ри полезни документи, насоки и
стандартизирани формуляри.
От 2018 г. гимназията разпола-

га с дигитална класна стая с ин-
терактивни тъчскрийн маси, 70-
инчов мултифункционален тъчс-
крийн дисплей с NUC компютър
и два сателитни екрана за ауди-
тория 60-80 души, както и 30 ус-
тройства Chromebook, които ра-
ботят с G Suite. Техниката е сво-
бодна за достъп от всеки учител,
който иска да използва интерак-
тивен подход в час.
Две от общо 8 паралелки в МГ

“Д-р Петър Берон” за учебната
2020-2021 г. са професионални.
В тях ще се обучават 52 ученици
по професия “системен програ-
мист” с разширено изучаване на
английски.
“Миналата година приехме

първата професионална пара-
лелка. Тази година са две. Тен-
денцията е постепенно да се
приемат 8 паралелки и 3 от тях
да са професионални. Може би
ще се ориентираме и към нови
професии, но пак в областта на
компютърните науки”, казва ди-
ректорът Петков, който е убе-
ден, че интегрирането на про-
фесионални паралелки в про-
филираните училища е перс-
пективна стратегия.
“По отношение на задължи-

телната практика в реална биз-
нес среда за учениците от про-
фесионалните паралелки сме
се ориентирали към фирми на
наши бивши възпитаници”, до-
пълва Павлин Петков.

До няколко години Варна ще
има свое училище от бъдеще-
то. Проектът за нов кампус на
Математическата гимазия вече
е в ход.

Представете си

училище в сграда

като от

фантастичен филм

- огромни светли пространства,
басейн, хранителен корпус, фо-
товолтаични панели, зелени
градини и велопаркинги и пар-
кинги за електромобили. Така
ще изглежда новата сграда на
варненската гимназия. Предви-
дени са игрища, лаборатории за
експерименти, Google стаи, ин-
терактивни дъски, най-бързият
интернет и най-доброто оборуд-
ване във високите технологии.
Макар и да звучи фантастич-

но, всичко това е заложено в
идейния проект за новата сгра-
да на Математическа гимназия
“Д-р Петър Берон”.

Това ще е първото подобно
училище в България. То ще съ-
четава освен всичко изброено

дотук и новия образователен
стандарт за повече физически
пространства на учениците, каз-
ва директорът Павлин Петков.
По думите му замисълът е учи-
лището да изглежда като съче-
тание между центъра за пред-
приемачество на първо основно
училище в Берковица, което бе-
ше номинирано в годишните на-
гради за архитектура WhATA
Awards, крилото за началния
курс на варненското ОУ “Петко
Славейков”, финландските шко-
ла и кампусите на MIT. Ако
искаме оборудване като за най-
престижните технологични учи-
лища в света обаче, ще са нуж-
ни повече от 20 млн. лв., комен-
тира Петков.
Новата сграда ще бъде разпо-

ложена на терен от 22 дка в
района на техникумите в кв.
“Победа”.

Строителството

ще бъде финансирано

от държавата

и от общината

“Имаме подкрепата на минис-
тър Красимир Вълчев, както и
на премиера Бойко Борисов.
Теренът вече е осигурен. Цяла-
та концепция на развитие на
района предвижда превръщане
на зоната на техникумите в
образователен кампус. С проек-
ти по Оперативна програма “Ре-
гиони в растеж” ще бъдат рено-
вирани сградите на Професио-
налната гимназия по горско сто-
панство и дървообработване и
на Професионалната гимназия
по електротехника. Сградата на
Колежа по туризъм също се ре-
монтира.
Амбицирани сме да превър-

нем района в център за обуче-
ние по математика, информати-
ка, технологии, техника. Ще ин-
вестираме средства в обновява-
не на инфраструктурата - сград-

Зоната на
техникумите ще
се превърне в
образователен
кампус, казва
кметът Портних

Директорът на Математическата
гимназия Павлин Петков и кметът

Иван Портних (вдясно) представят
идеята за новото училище.
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В очната болница
вече работи 3D
офталмологичен
микроскоп

Три варненски болници могат
дасепохвалятсновауникална
апаратураипридобивки,скои-

то значително се подобрява каче-
ството на лечение на пациентите.
Клиниката по кардиохирургия в

УМБАЛ “Св. Марина” от средата
на юни вече разполага с апара-
тура за миниинвазивна хирургия.
Инвестицията на стойност 583
хил. лв. е осигурена от Медицин-
ския университет във Варна.
Дългоочакваната придобивка е
на изключително високо ниво и е
всичко необходимо, за да се на-
прави следващата стъпка в раз-
витието на кардиохирургията -

минимално инвазивна
хирургия да се прави
през малък разрез
на гръдната стена,

обясни проф. д-р Пламен Па-
найотов, ръководител на клини-
ката. (За проф. Панайотов че-
тете в карето долу.)
Миниинвазивните методи в

кардиохирургията позволяват
осъществяване на достъп през
разрези от 8-9 см за разлика от
отворената кардиохирургия, за
да се осигури достъп до цялата
гръдна клетка на пациента.
Новата апаратура е с изключи-

телно добра оптика, което осигу-
рява нужния комфорт на хирур-
зите, висока резолюция на мони-
торите, както и камерата на че-
лото на хирурга, която предава
изображението от кухините, в
които той работи.
След операцията специалисти-

те имат възможност да гледат
записа от камерата, да анализи-
рат какво може да подобрят и
как да ускорят процедурите, кои-
то извършват. Освен това с по-
мощта на новата апаратура

пациентите се
възстановяват по-бързо
През февруари в същата бол-

та на персонала.
За изграждането му община

Варнаосигури273581лв.Наголям
интерес в болницата се радва иоб-
щинската оздравителна програма
за профилактика на женското
здраве. В здравното заведение

през първите 6 месеца
са родени 832 деца, от
тях в пандемията - 417
А по инвитро програмата на

община Варна, която финансира
двойки с репродуктивни пробле-
ми, до края на миналата година
са се родили 52 бебета.
От няколко години АГ болница-

та се радва и на придобивки, за-
купени с общите усилия на хиля-
ди варненци, които събират
пластмасови капачки, вдъхнове-
ни от инициативата “Аз вярвам и
помагам”. Тази година с общите
усилия на участниците инициато-
рите в лицето на Владислав Ни-
колов дариха 6 броя високотех-
нологична медицинска апаратура
за нуждите на отделенията по
неонатология и детска хирургия,
която ще бъде в помощ на хиля-
ди недоносени бебета от цяла
Североизточна България.
Община Варна се включи в

кампанията, като предаде повече
от 200 кг пластмасови капачки.
Вече една година, откакто е

под управлението на Медицин-
ския университет, очната болница
във Варна също се радва на нови
придобивки.Еднаоттяхе3Dофтал-
мологичен микроскоп - единствен
по рода си в цялата страна. Според
проф. Христина Групчева, управи-
тел на лечебното заведение, апа-
ратурата винаги е била най-важ-
ното нещо в офталмологията.
С новия 3D микроскоп ще се

осъществява учебна дейност без
аналог. Инвестицията на стойност
над 1 млн. лв. е осигурена отМеди-
цинския университет в града.

Екипът на очната болница работи с модерна апаратура.

ница беше открита модернизи-
раната Клиника по неврохи-
рургия. За обновяването є са
вложени 570 хил. лв. собстве-
ни средства. Сериозна подкре-
па е оказала и държавата -
Министерството на здравео-
пазването е отпуснало 1 млн.
лв. за закупуване и монтаж на
високотехнологична апаратура за
образни изследвания за нуждите
на Клиниката по нуклеарна меди-
цина и метаболитна терапия.
В началото на юни в АГ болни-

цата във Варна

заработи нов външен
асансьор, а в двора на
лечебното заведение
митрополит Йоан откри
новия параклис

“Св. Стилиан Пафлагонийски”,
кръстен на закрилника на кърма-
чета и деца.
Средствата за изграждане на

Божия дом са изцяло дарени от
Варненската митрополия. Външ-
ният асансьор е с голяма товаро-
подемност, има връзка с цялата
сграда и улеснява много работа-

3 клиники в града
с нова апаратура
и придобивки

Проф. Пламен Панайотов
мечтае за център за поставяне
на изкуствено сърце

Кардиологът е носител на приза
“Лекар на годината” за 2019 г.

НАДЕЖДА АЛЕКСИЕВА

Известният варненски кардио-
лог проф. Пламен Панайотов меч-
тае за създаване на център за по-
ставяне на изкуствено сърце.
Знае обаче, че идеята му е труд-
но осъществима, изисква сериоз-
но финансиране и поддържане на
екипи от инженери и лекари, които
да бъдат в денонощна готовност.
Проф. Панайотов е началник и

основател на Клиниката по кар-
диохирургия в УМБАЛ “Св. Мари-
на”, както и носител на приза “Ле-

кар на годината” за 2019-а на
Българския лекарски съюз.
“Създавайте положителни емо-

ции на сърцето и тялото си, рад-
вайте го с добра храна и хубаво
червено вино, избягвайте стреса.”
Това са златните правила на
проф. Панайотов. Вече 15 години,
откакто съществува клиниката,
той спасява пациенти със сърдеч-
ни проблеми заедно със съпругата
си д-р Даниела Панайотова, с коя-
то работят в екип.
Проф.Панайотовепоредниятпри-

ПРОФ. ПЛАМЕН ПАНАЙОТОВ

мер на лекар, завърнал се от чужби-
на, за да работи за родната медици-
на, след като е работил в престижни
болници в Истанбул и Кувейт.
Своите пациенти професорът съ-

ветва да търсят положителните
емоции, да не се тормозят от не-
значителни неща, да бъдат откро-
вени, да обичат и да бъдат обича-
ни, за да се радват на добро сър-
дечно здраве.
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С новата си визия градът

Института по хидро- и
аеродинамика.
“Целта е създаване на

нова траектория на разви-
тие на града към зелена,
социална, дигитална ино-
вативна Европа. Успоредно
с това - затваряне на цикъ-
ла от образование до реа-
лизация на младите хора”,
казва кметът Иван По-
ртних.
✔ Нов образователен

кампус. Теренът предвиж-
да нова супермодерна
сграда на Математическа-
та гимназия, пълно обновя-
ване на Професионалната
техническа гимназия и
Професионалната гимназия
по електротехника. Кампу-
сът ще даде възможност
за партньорство и с висши-
те учебни заведения и го-
леми технологични компа-
нии.

(Продължава
на XIV стр.)

В
арна е готова с проек-
ти за новия програмен
период. Образование,

наука, икономика - това са
направленията, върху кои-
то кметът Иван Портних и
неговият екип насочват
усилията си.
Проведени бяха няколко

срещи с ръководствата на
академичната общност в
града - с ръководствата на
Медицинския университет
“Проф. д-р Параскев Стоя-
нов”, ВВМУ “Никола Вапца-
ров”,Техническия универ-
ситет, ВСУ “Черноризец
Храбър”, Икономическия
университет, Висшето учи-
лище по мениджмънт, Ин-
ститута по океанология и

става част от зелена
и дигитална Европа

Стараем се да
затворим цикъла
от образованието
до реализацията
на младите хора,
казва кметът
Иван Портних

Така ще изглежда
модерният

математически
кампус.
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Д-р Милен Врабевски - почетният
варненец, който подкрепя даровити
деца и възстановява паметници

данин е на родната си Варна.

“Обожавам да се
разхождам по улиците
на Варна и да усещам
атмосферата на града
Това ме връща в детството и

ме мотивира да продъжавам да
инвестирам в национални прио-
ритети като битката с демограф-
ската криза, кариерно развитие
за млади таланти, подкрепа на
многодетни семейства, култур-
но-историческото наследство и
ползата му за родолюбиво въз-
питание на децата ни”, разказва
д-р Врабевски.
Една от благородните му кау-

зи в последните 14 години е
най-големият интеграционен се-
минар с по 200 деца от българ-
ската диаспора.
Лагерът, финансиран от д-р

Врабевски, се провежда два пъ-
ти годишно във Варна.

Д
-р Милен Врабевски е
един от известните варнен-
ци. Носителят на титлите
“Мъж на годината” и “Евро-

пейски гражданин на годината” е
собственик и изпълнителен ди-
ректор на най-голямата нау-
чноизследователска организация
в Югоизточна Европа “Комак Ме-
дикал” и основател на фондация
“Българска памет”.
Д-рВрабевски обаче се гордее и

сощеедноотличие-почетенграж- “Горд съм, че от 6-7 години в
тази кауза ми помага и община
Варна. Ще се опитаме някак да
преодолеем трудностите с пан-
демията и да продължим и тази
година, защото за мен тази кау-
за е свещена”, казва д-р Вра-
бевски.
От 16 години той спонсорира

провеждането на литературни
конкурси във Варна.
“На първо място поставям то-

зи, който правим в Първа езико-
ва гимназия, която съм завър-
шил през 1987 г. Имаме изклю-
чително талантливи варненчета!
Затова инвестирам в тяхното
разивитие с радост и чест.

Следя внимателно къде
мога да съм полезен
Изпратих няколко отбора

елитни ученици от най-доброто
училище в България - варнен-
ската математическа гичназия
“Д-р Петър Берон”, на състеза-
ния на НАСА в САЩ, по мате-
матика - в Тулуза, на обмяна на
опит в ЦЕРН и т.н. Тези изклю-
чителни деца осмислят живота
ми”, споделя д-р Врабевски.
С негови средства е възстано-

вен паметникът на 15-а Погра-

нична дружина в Морската гра-
дина. “Това е едно от любимите
ми места. Сега изглежда съвър-
шен и каня варненци да си при-
помнят как изглеждаше. Въз-
становихме и паметника на цар
Калоян. Това направихме и с
пилоните с големите знамена.
Във Варна направих и първото
си дарение за фондация “Искам
бебе”. Оттогава досега се роди-
ха 36 деца с осигурени от мен
средства за асистирана репро-
дукция”, гордее се д-р Врабевски.
Само преди десетина дни той

направи подарък на съгражда-
ните си по случай празника на
Варна - концерт на групата му
Intelligent music project с вока-
лист Рони Ромеро. Именно от
Морска гара в родната Варна
на 4 август д-р Врабевски даде
старт на турнето за представя-
нето на петия му албум Life
Motion.
“Беше суперизживяване.

Предложихме богата програма
от последните ми два албума -
Sorcery Inside и Life Motion на кея
на Морска гара. Направихме и
подарък - безплатен вход за деца
до 14 години”, разказва д-р Вра-
бевски.

ДАРИНКА ИЛИЕВА

Д-Р МИЛЕН
ВРАБЕВСКИОт 13 г. меценатът организира

интеграционен семинар за 200
деца от диаспората, за да не
забравят българските си корени

Д-р Милен
Врабевски на

концерта на група-
та му във Варна,

който се проведе
на 4 август на

Морската гара.

(Продължение от XIII стр.)

✔ Нова сграда на библиотека-
та. Вече е готов техническият
проект и има издадено разреше-
ние на строеж. Модерният цен-
тър ще събере на едно място
книжното богатство на Варна.
✔ Скоростен екологичен

транспорт. Проектът предвижда
разширяване на бул. “Цар Осво-
бодител” и изграждане на елек-
трически транспорт - за бърза
връзка до аерогарата и новата
икономическа зона “Варна”.
Проекти има и за изграждане

на 3 нови кръстовища на две нива

С новата си визия градът...
Мерките ще доведат не само до

удобство за бизнеса и гражданите,
но и значително ще подобрят ка-
чеството на атмосферния въздух.
Заедно с академичната общ-

ност община Варна работи по съ-
здаване на квартал на иновациите
в района на Малка Чайка. Нео-
бходимостта от втори мост над
Варненското езеро се разглежда
в контекста на бъдещото изгра-
ждане на магистрала “Черно море”.

- на бул. “Владислав Варненчик” и
ул. “Атанас Москов”, на бул. “Вла-
дислав Варненчик” и бул. “Христо
Смирненски”, на бул. “Васил Лев-
ски” и бул. “Осми приморски по-
лк”.
✔ Конгресен и експоцентър в

зоната на пристанището при под-
крепа от Министерството на
транспорта, “Пристанищна инфра-
структура”, “Пристанище Варна”
ЕАД.

✔ Икономическа зона “Варна”.
Проектът се реализира в партньор-
ствособщинаАксаково.Тящебъде
на територия от 10 хил. дка, като
първият етап ще обхване 750 дка.
✔ Нов обходен път за тежкото-

варния трафик - от магистрала
“Хемус” по ул. “Атанас Москов” и
прехвърляне през жп линията на
ул. “Девня” за бърз достъп до при-
станището и южната промишлена
зона.
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Три светини с лика на
Божията майка се пазят
в храмовете на Варна
АЛБЕНА МАРАШЛИЕВА

П
разниците на българските
градове са сравнително но-
ва традиция, която започва

през XX век. Такъв е и празни-
кът на Варна. През периода на
социализма като празник на гра-
да се чества 27 юли - на тази
дата селището е освободено от
османската власт. Това име - “27
юли”, носи и една от централни-
те улици. В годините на прехода

от 1993 г. празникът
на Варна започва да се
отбелязва на 15 август,

когато православната църква
чества Успение на Пресвета Бо-
городица.
Тази година морската столица

ще чества своя ден без тради-
ционните за афиша є кулмина-
ции. Причината е пандемията от
COVID-19, която обяснимо огра-
ничава събиранията на много
хора дори и на открито. Чества-
нията на 15 август ще бъдат
ограничени до традиционната
архиерейска Света литургия, от-
служвана от Варненския и Ве-
ликопреславски митрополит
Йоан в катедралния храм “Све-
то Успение Богородично”. На
площад “Св. св. Кирил и Мето-
дий” ще бъде издигнат флагът
на Варна, а след това ще има
литийно шествие с чудотворна-
та икона на Света Богородица.
Вечерта ще завърши с тради-

ционната церемония в Летния
театър, на която кметът Иван
Портних ще връчи знаците на
тазгодишните почетни гражда-
ни. Церемонията ще бъде пред-
шествана от концерт. Събитията
са организирани от община
Варна със съдействието на
Военноморските сили и Варнен-
ската и Великопреславска ми-
трополия.
В последните няколко години

задължителен елемент е 15-ми-
нутна цветна заря, изстрелвана
от морето. За целта във водите
винаги бяха монтирани 3 понто-
на на 120 метра от брега. Успо-
редно с това пироефекти имаше
от кея на Военноморската база.
Ще липсва и традиционният

безплатен концерт на откритата
сцена в района на Морската га-
ра, който обикновено събира
BG звезди, които поздравяват
варненци и гостите на града по
случай празника.
На Божията майка в града е

Традиционното честване на празника винаги започва с литургия и литийно шествие.

Няколко години
пищната заря над
плажа е кулмина-
цията на деня.

Чудотворната икона на Света Бо-
городица - пазителката на града, на
която се молят стотици миряни.

посветена още една черква, из-
вестна на варненци като “Мал-
ката Света Богородица”. Тя е
най-старият функциониращ
храм, датиращ от 1602 г. Спо-
ред легендата намиращата се
сега в църквата

икона на Света
Богородица в
миналото оцеляла от
пожар в манастир

След време била открита от чо-
век, който я качил на волската
си каруца.
Там, където спрели воловете,

бил издигнат храмът, посветен
на Божията майка, и приютил
нейната икона. В миналото вар-
ненци преспивали за здраве в
черквата, а иконата била изна-
сяна на празници и обикаляла с
литийно шествие из улиците.
Някои легенди свързват нами-

рането на иконата на Богороди-
ца от “Малката Света Богороди-
ца” с местността Караач теке.
Там археолозите разкриват
средновековен манастир, който
вероятно също е бил посветен
на Богородица.
В наши дни във Варна се съ-

храняват три чудотворни икони
на Божията майка. Най-старата
светиня е чудотворната икона
на Пресвета Богородица – Уми-
ление, намерена през 1602 г. в
Теке Караач, където бил кня-
жевският манастир от Първото
българско царство. Днес тя се
съхранява в старинния храм
“Успение Богородично”, по-
строен в нейна чест.
Чудотворно мозаечно копие

на иконата “Пресвета Богороди-
ца Геронтиса”, донесена от Све-
тогорския манастир “Пантокра-
тор” през 2012 г., се намира в

катедралния храм “Успение Бо-
городично”.

Третата светиня
на града е
чудотворното копие

на иконата “Пресвета Богороди-
ца Всецарица”, донесена от
Атонския манастир “Ватопед” в
2014 г., която се съхранява в
храма “Св. Атанасий”. Заедно с
нея е дарено копие на Молдов-
ската чудотворна икона на св.
великомъченик Георги отЗограф-
ския манастир на Света гора.
В миналото особено търже-

ствено като местен празник от
жителите на Варна се е отбе-
лязвала и още една дата - 31
октомври, когато се празнува
паметта на св. апостол Амплий.

За първи път градът
посреща празника си
без заря и концерт
заради коронакризата
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Фестивал „Варненско лято“ за 94-и път

 14 aвгуст, 19 ч, Градска художествена галерия

Бетовен, Шостакович, Шуберт

 16 август, 19 ч, Градска художествена галерия

Людмил Ангелов изпълнява Шопен

 17 август, 19 ч, Градска художествена галерия

Концерт на участниците в майсторския клас по цигулка/виола на 

Димитър Буров

 18 август, 19 ч,  Градска художествена галерия

Концерт на участниците в майсторския клас по оперно пеене на 

Емил Иванов

 19 август, 19 ч, Градска художествена галерия

Концерт на участниците в майсторския клас по цигулка на проф. 

Минчев

 26 aвгуст, 19 ч, Държавна опера - Варна

250 години Лудвиг ван Бетовен

Интегрално изпълнение на сонатите за пиано и виолончело на

Бетовен

 27 август, 19 ч, Държавна опера - Варна

250 години Лудвиг ван Бетовен

Квартет „Артис“ (Австрия)

 28 август, 10-12,30 ч, Градска художествена галерия

"Творческият процес през погледа на композитора, диригента и 

интерпретатора" I

 29 август, 10-12,30 ч, Градска художествена галерия
„Творческият процес през погледа на композитора, диригента и 

интерпретатора“ II

 30 август, 11 ч, Градска художествена галерия
80 години проф. Милена МолловаСеренади с шедьоври на камерна-

та музика III: 180 години от рождението на Чайковски - творби 

от Глиер и Чайковски

 4 октомври, 11 ч, Градска художествена галерия
Неделно матине - Камерен ансамбъл „Симфониета“

Диригент Милко Коларов

 6 октомври, 19 ч, Концертно студио на радио „Варна“
Представяне на новата книга „Записки“ на проф. Милко Коларов

 10 октомври, 19 ч, Фестивален и конгресен център
250 години Лудвиг ван Бетовен

Мартин Хазелбьок – орган

 24 октомври, 19 ч, Фестивален и конгресен център
Симфоничен оркестър на Българското национално радио

Диригент Марк Кадин

 3 септември, 19 ч, Фестивален и конгресен център
60 години Христо Йоцов и Бигбендът на БНР

Диригент Антони Дончев

 5 септември, 19 ч, Фестивален и конгресен център
Джазът среща класиката и тангото

Астор Пиацола, Й. С .Бах, Джанго Райнхард, Теодосий Спасов

 7 септември, 19 ч, Аула на Икономическия университет
Марио Хосен – цигулка, и  Пиеро Барбарески – клавесин

 9 септември, 19 ч, Аула на Икономическия университет 
- Варна
Антонио Вивалди, Северио Меркаданте, Доменико Гало

АВГУСТ

СЕПТЕМВРИ

ОКТОМВРИ

В своята 94-годишна история Международният музикален фестивал "Варненско лято" е прекъсван само по време на война. Това, което прави Варна уникален и разпознаваем град в обедине-

на Европа и по света, е богатото ни културно–историческо наследство и международен фестивален живот. Прекрасно е, че „Варненско лято“ е непреходно, зареждащо с много енергия и 

винаги се връща, заяви при откриването му кметът Иван Портних.
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Варна е място-
то, на което ду-
шата и тялото ми
са на едно място.
Тук хората,

които обичам, са
най-близо до мен.
До морето.

Плажът е убежище и филосо-
фия. Това е щастието.
Ние във Варна не ходим на мо-

ре, ние слизаме до плажа. Във
Варна, щом стъпиш, искаш да се
влюбиш.

Директорът на
Народния театър
Мариус Донкин става
“почетен варненец”“почетен варненец”

XVIIIПЕТЪК, 14 АВГУСТ 2020 Г.

Тея Денолюбова,
писател, главен редактор
на сайт за култура и изкуство

Варна е щастие,
щом стъпиш
тук - искаш
да се влюбиш

на плувците от Плувен спортен
клуб “Черно море” – многокра-
тен държавен отборен шампион
през последните години.
През 2020 г. Парушева праз-

нува 80-ото издание на плувния
маратон “Галата – Варна”, чийто
организатор е още от 30-ото му
провеждане през 1970 г. Спорт-
ната деятелка има множество
награди, сред тях е и плакет от
Министерството на младежта и
спорта за 70-годишнината є.
Журналистът

Николай Увалиев
създава социалната
мрежа за
сънародниците ни
у нас и в чужбина
“Паметта на българите”

през 1991 г. Там осъществява
първата виртуална библиотека
за книги под същото наименова-
ние. Оттогава в този своеобра-
зен интернет портал са публи-
кувани повече от 3600 статии
на наши и чужди учени.
Особено внимание е отделено

на заселването преди 30 000 го-
дини на местността Побити ка-
мъни край Варна. Увалиев е ав-
тор на книга за Атанас Буров.
Работил е като журналист в Ра-
дио “Варна” и в много от вар-
ненските печатни периодични
издания. Носител на множество
награди за изследователската
си дейност върху идентичността
на българите. 13 години е бил
спасител и един от организато-
рите на спасителната служба в
Златни пясъци. Ръководител на
6 водолазни катера при изграж-
дането на кей 1 от пристанище
Варна-запад.
Званието “почетен гражданин

на Варна” датира в новата исто-
рия на града от 1879 г. До 1944-
а с него са отличени само 9
личности - руски военни, упра-
влявали Варна след Освобож-
дението, политици и кметове.

През 1893 г. носител
на отличието става
Стефан Стамболов
След 1944-а званието се при-

съжда най-вече на политически
дейци. От началото на 60-те го-
дини в почетния списък са кос-
монавти, художествени творци
и спортисти. Броят им става 63.
След промените през 1989 г.

за 28 години са обявени 81 по-
четни граждани – художестве-
ни творци, спортисти, учени,
дипломати, политически дейци и
представители на морските про-
фесии.

АЛБЕНА МАРАШЛИЕВА

4-ма са номинираните
- сред тях е и проф.
Красимир Иванов,
член на лигата
“Лекарите, на които
вярваме” на “24 часа”

МАРИУС ДОНКИН ПРОФ. КРАСИМИР ИВАНОВ

Ч
етирима са номинирани
за званието “почетен
гражданин на Варна” за

2020 г. Предложени са лекар -
проф. Красимир Иванов, ак-
тьор - Мариус Донкен, спортен
деятел - Надежда Парушева, и
журналист - Николай Увалиев.
Те ще получат званията си на
традиционната тържествена
церемония в Летния театър на
Деня на Варна, 15 август.
Званието е най-високото

признание на обществеността
за изключителен принос и за-
слуги за развитието на община-
та. То се присъжда на български
и чуждестранни граждани

за героични постъпки в
мирно и военно време,

за проектиране и строителство
на града, неговите райони, па-
метните му сгради, за ръковод-
ство и активно участие в из-
граждането и развитието на
Варна, за творческа дейност,
внесла голям принос в нацио-
налната култура и прославила
града и страната ни, за спече-
лени златни олимпийски меда-
ли, за ярки постижения в обра-
зованието, науката и техниката,
получили световно признание,
за благотворителна дейност,
провеждана в големи мащаби и
продължително време.

Актьорът Мариус
Донкин, в момента
директор на Народния
театър “Иван Вазов”
Той е роден във Варна и има

неоспорими заслуги в издигане
авторитета на родния си град.
Сред активната му творческа ра-
бота в три театрални трупи от
1979 г. е в трупата на Народния
театър, където изиграва повече

НАДЕЖДА ПАРУШЕВА НИКОЛАЙ УВАЛИЕВ

от 50 роли. Има множество учас-
тия в български и чуждестранни
телевизионни театрални и кино-
продукции. Известен е с участия-
та си в повече от 20 филма. Не-
забравим е в ролята на цар Си-
меон Велики в телевизионния се-
риал “Златният век”. Създател е
на фестивала за моноспектакли
“Под звездите” във Варна.

Проф. д-р Красимир
Иванов е изпълнителен
директор на УМБАЛ
“Св. Марина”

от пролетта на 2020 г. Роден е
във Варна. През 1986 г. завърш-
ва медицина във Висшия меди-
цински институт. Той е хирург,
онколог, има и магистърска сте-
пен по “Управление на здравео-
пазването”. През 2009 г. се ха-
билитира като професор към
Катедра по обща и оперативна
хирургия, анестезиология и ин-
тензивно лечение и я ръководи
до избирането му за ректор.
Два мандата - от 2012–2020 г.,
проф. Иванов е ректор на Меди-
цинския университет във Варна
Проф. д-р Красимир Иванов

има забележителен принос в
превръщането на университет-
ската болница на града в едно
от европейските лица на бъл-
гарското здравеопазване. Ус-
пешното му административно и

мениджърско управление на
Медицинския университет е до-
статъчно основание за общото
събрание на висшето учебно за-
ведение да го преизбере през
2016 г. за втори мандат като не-
гов ректор. Професор Иванов е
член на лигата на “24 часа” “Ле-
карите, на които вярваме”.

За заслуги в развитието
на спорта във Варна
е номинирана
Надежда Парушева
Тя е родена в с. Макариопол-

ско, община Търговище, но це-
лият є житейски и професиона-
лен път е свързан с морската
столица.
През 1967 г. става завеждащ

отдел “Учащи” във физкултурно-
то дружество “Черно море” (то-
гава спортно училище във Вар-
на все още няма). Тя отговаря
за дислоцирането на отделните
спортове по варненските учили-
ща. Успешната є дейност изди-
га масовото спортуване сред
ученици на високо равнище, от
което се раждат бъдещи шам-
пиони и медалисти. Кариерата є
преминава през длъжностите
директор на детско-юношеската
школа към дружество “Черно
море” и негов зам.-председател.
През последните близо две де-
сетилетия тя отдава своя опит
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“Опера в Летния театър”
с 5 премиери
дев, Милена Кънева, Симеон Лю-
таков, Цветина Петрова, Станис-
лав Костов, Константин Соколов
и Христина Джурова, която досе-
га е била гост в някои от мюзи-
кълите–продукциинаварненската
държавнаопера, сегащеявидими
като драматична актриса.
Коронното издание на “Опера

в Летния театър” се провежда и
в момента в обстановка на мерки
срещу коронавируса.
“Успяхме да запазим всички

модули – опера, оперета, мюзи-
къл, балет, концерти, в

програма от 17
музикални вечери”,

допълва още Даниела Димова.
В рамките на проекта се слу-

чиха 5 премиери съвместно с
Международния музикален фе-
стивал “Варненско лято” - опе-
ретата “Хубавата Елена”, инова-
тивният спектакъл “Фламенко
Кармен”, мюзикълът “Чаплин”,
“Макбет” с българската оперна
дива Александрина Пендачанс-
ка и баритона Кирил Манолов и
мюзикълът “Парижката Света
Богородица” по музика на Ри-
кардо Кочанте.
“Цените на билетите са два

пъти по-ниски от миналата годи-
на - правим отстъпки и промоции
за учещи, за възрастни и за групи
от над 10 души”, обясни Димова.
Еднаотнай-любимитезапубли-

ката опери на Верди –

“Аида”, ще бъде
представена
под звездите

във Варна на 20 август. Тази кра-
сива и вълнуваща драматична
опера ще бъде дирижирана от
доскорошния главен диригент на
варненската опера Светослав Бо-
рисов, който в момента е дири-
гент в Магдебург. Режисьор е
Кузман Попов, а в главните роли
са блестящите Габриела Георгие-
ва, Валерий Георгиев, Даниела
Дякова и Венцеслав Анастасов.
Всички опери и мюзикъли са с
известни съкращения, за да бъ-
дат спазени изискванията за безо-
пасност за изпълнители и публика.
Новите балетни заглавия са

“Дон Кихот” и “Лебедово езеро”
съответно на 18 и на 22 август.
Оперната гала, с която по тра-

диция ще бъде закрита “Опера в
Летния театър”, ще бъде на 24
август с диригент Григор Палика-
ров, солисти, хор, балет и орке-

С
лед близо 3 месеца онлайн
излъчвания заради панде-
мията с богата програма

през 2021 г. ще посрещне веков-
ния си юбилей варненският теат-
ър. Сезонът, който традиционно
започва през септември, ще бъ-
де открит с няколко премиери.
“Така се случи, че няма да мо-

жем да поставим “Тютюн” през
2020 г., но ще го имаме в наве-
черието на юбилея под режису-
рата на Бина Харалампиева.
Сред тях са “Любовник на жена
си” от израелския автор Ели Са-
ги и сценична редакция на проф.
АтанасАтанасов,койтоеирежись-
ор на спектакъла”, разказва за “24
часа” Даниела Димова, директор
на театъра и операта във Варна.
Първата премиера е на 24 сеп-

тември. В спектакъла участват
варненските театрални звезди
Веселина Михалкова, Стоян Ра-

стър на Варненската опера и със
специалното участие на звездна-
та двойка артисти - тенора Камен
Чанев и сопраното Таня Иванова.
“Имаме потвърждение за учас-

тие и на румънското сопрано Ре-
ната Вари. Блестящите Цветели-
на Василева и Гергана Русекова
също ще се включат в солистич-
ния звезден екип на оперната га-
ла, с която ще закрием летния се-
зон”, заяви още Даниела Димова.

АЛБЕНА МАРАШЛИЕВА

Цените на билетите
са 2 пъти по-ниски от
предходната година,
казва директорката
на театъра и операта
Даниела Димова

Даниела Димова,
директор на

Театрално-
музикалния

продуцентски
център

във Варна
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Обичам уханията
на Варна - надве-
чер мирише на мо-
ре на 150 км навътре
в сушата, на пуканки
и кебапчета, на бира
и попчета, на липа и

дяволски нокът, на кремове от мал-
ките дворове, на скъпи парфюми от
Казиното, ухае на препечен асфалт,
измит с вода, на водорасли и топли
баници. Обичам студеното варнен-
ско бяло вино с миди и скариди.
Нейно Величество Варна прите-

жава дълбока вътрешна чистота.
Тя е неустоимаибезпощадна, хлад-
наиобсебваща.Инеезаединживот
- Варна е вечна любов!
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Съратник на Левски
доставя механизма за
часовниковата кула

се разнася камбанен звън, изве-
стяващ точното време.
Механизмът е докаран в Бълга-

рия от пловдивчанина Отон Ива-
нов, произхождащ от хайдушки
род и сам участник в Априлското
въстание. След Освобождението
той остава да живее във Варна,
заема висок административен
пост и е първият пазител на ча-
совника.
Идеята за изграждане на нова

часовникова кула е осъществена

през 1888 г., когато
Кръстьо Мирски за
първи път е кмет
на Варна (1888-
1890). Изработва-
нето на проект за
каменна пожарна
кула с часовник,
висока 24 метра, е
възложено на арх.
Сава Димитриевич.
Избрано е мястото
между градската
градинка и кате-
дралата. В начало-
то кулата се из-
ползва за наблю-
дателница от по-
жарникарите, за-
щото

от върха є
се вижда
целият град
Сигналите при

пожар се подават с
флагове през деня
и с фенери през
нощта до 1898 г.,
когато навлиза те-
лефонът.
Часовниковият

механизъм, заку-
пен с лични сред-
ства от Отон Ива-
нов от Лондон, е
истинско произве-

дение на изкуството. За съжале-
ние, върху нито една от неговите
части не е отбелязан знакът на
производителя.
Механизмът е затворен в голя-

ма дървена кутия. За да се пре-
местят стрелките, осите и зъбни-
те колела се задвижват на всеки
4 секунди. Вместо с познатите от
съвременните часовници пружин-
ни механизми това се извършва
от тежести, висящи в средата на
кулата.

“Навиването” на часовника ста-
ва посредством нишката, където
са закачени тежестите, която се
навива с обикновена манивела
върху голям барабан, встрани от
основната група зъбни колела.
Това се извършва ръчно два пъ-
ти на ден.
Отон Иванов свързва живота

си с тази кула и поддържа град-
ския часовник до последния си
дъх. Умира през през 1934 г. на
84-годишна възраст. Синът му -
Иван Отонов, наследява занаята
на баща си и поддържа часовни-
ковата кула до 1973 г. Негов чи-
рак и приемник става Боян Нико-
лов. Срещат се случайно, когато
майката на Боян му търси рабо-
та. Синът, запленен от новото чу-
до на техниката - радиото, иска
да стане радиотехник, но в един-
ствената по това време работил-
ница за радиоапарати мястото за
чирак е заето. Тогава Отон Ива-
нов го приема в своето ателие.
Боян започва от нулата и с

упорит труд и честност печели
доверието на майстора, който го
подготвя за свой наследник като
пазител на кулата. Боян получа-
ва ключа от градския часовник и
когато Отонов отсъства, той све-
рява времето. Майсторът има са-
мо дъщери и затова поверява та-
зи почетна длъжност на своя до-
стоен ученик. Подобно на своя
майстор Боян Николов изцяло е
отдаден на работата си - часов-
никовата кула е целият му жи-
вот.
През зимата на 2005 г. Боян

Николов влиза в болница. По
време на престоя му там прияте-
ли се обаждат по телефона, за
да съобщят, че часовникът е
спрял. Вали мокър сняг и стрел-
ките са замръзнали на “и полови-
на”.

Бай Боян веднага
напуска болницата,
за да отстрани
повредата
През своето 130-годишно съ-

ществуване часовникът е спирал
само три пъти.
Дълги години часовникарят не

получава възнаграждение за тру-
да си, докато представител на
общинския съвет не го попитал
каква е заплатата му. Бай Боян
обяснява, че не получава запла-
та, просто си върши работата.
Малко по-късно верният служи-
тел на времето започва да полу-
чава добавка към пенсията си за
поддръжката на часовника.
Боян Николов умира през

декември 2019 г. Днес неговият
внук по стара традиция, заве-
щана от Отон Иванов, е новият
пазител на градския часовник.
Казват, че старият часовников
механизъм при добра поддръж-
ка може да работи поне още
1000 години.

М
ежду дра-
матичния
театър “Стоян Бъчваров” и

катедралния храм “Свето Успение
Богородично” се издига кулата
на градския часовник във Варна.
90 стръмни стъпала водят до

тясната стаичка с малки прозор-
ци, където

вече 131 г. работи
перфектният
механизъм на
английския часовник
На всеки половин и кръгъл час

Ламбрин Сотиров,
галерист и ротарианец

Обичам уханията
на този град

НАДЕЖДА АЛЕКСИЕВА

● За 131 години
часовникът е спирал
само 3 пъти - при
добра поддръжка
може да работи
още 1000 години
● В началото оттам
пожарникарите
наблюдавали за
огньове във Варна

СНИМКИ:

НАДЕЖДА

АЛЕКСИЕВА

Една от най-старите запа-
зени сгради във
Варна възвърна
блясъка си от на-
чалото на ХХ век
по инициатива на
собственика Тони
Хаджиев. Архи-
тектурното бижу
е известно като
бившето испан-
ско консулство и
се намира на ме-
три от Морската
градина на ем-
блематичния бул.
“Приморски” 67.
Каменната къща
е построена от
италианеца Анж
Мари Дюрони
след неговото
преселване във
Варнапрез1846г.

Къщата на ъгъла между улиците “Драган Цанков” и “Драго-
ман”, която е в сърцето на Варна, е любима лятна резиден-

ция на Апостол Карамитев. Тя е част от архитектурен
ансамбъл в сърцето на града, построена от търговеца на мани-
фактура Васил Дерибейски по проект на именития варненски
архитект Дабко Дабков. В партерния є етаж е имало дюкяни.
Тук често през лятото е отсядал актьорът Апостол Карамитев.
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Оби-
чам Вар-
на зара-
ди море-
то. Тук
животът
е много
разли-
чен, ви-
наги е
имало
особен
дух, напредничави хора, интен-
зивна обмяна на идеи. Навреме-
то я сравних с Маями, беше ми
мечта да ги догоним. Е, не е лес-
но. Тук е моят дом, тук са моите
хора. Градът се развива стихийно
в последните години, строи се,
разраства се. За празника на
варненци пожелавам да са здра-
ви, да пазят и ценят града ни!
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Христо Кирчев,
първият демократично
избран кмет на Варна

Варна е
моето Маями

Едноотнай-любимитеместазаразходкинаварненциигоститенаградаеМорскатаградина.Нейнитекрасивиипрохладниалеи
са по цялото крайбрежие на Варна. Тя е сред парковите бижута на България, проектирана от чеха Антон Новак.
В Приморския парк са аквариумът, делфинариумът и зоологическата градина със спасителния център за диви животни.

Любими
места на
варненци

ДецатанаВарнаот няколкопоколенияиграят около такапопулярното сухотодърво
в Приморския парк.

ЦентърътнаВарнаепешеходназона.Тойеобновен,чист,съсзеленинаицветя.Една
от забележителностите е сградата на Драматичния театър “Стоян Бъчваров”, която е
културен символ на града. Построена е по конкурсен проект на архитект Никола
Лазаров и е открита през 1932 г.

Пристанището на Морската гара е атрактивно заради голямото разнообразие на
яхти и всякакъв вид лодки. СНИМКИ: ЛИЛЯНА КЛИСУРОВА И НАДЕЖДА АЛЕКСИЕВА
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Човек много
трудно говори
за нещата,
които обича,
защото лю-
бовта е най-
ирационално-
то чувство. Не
обича с при-
чини и аргу-
менти, а про-
сто защото
обича – това е

и моето обяснение. Варна е част
от мен! Градът, в който винаги се
завръщам с нетърпение, с очаква-
не. Има едно емблематично място
по пътя насам – след един от за-
воите преди Аспаруховия мост
градът блясва пред теб. И съм все
по-благодарна на шанса да се ро-
дя тук. Това е за мен Варна – дом,
семейство, род, част от сърцето ми.

Място за разходка, съзерца-
ние и забава на жителите на
Варна е Първа буна. През
лятото тийнейджъри при-
вличат погледите на плажу-
ващите с атрактивни скоко-
ве в морето, а на 6 януари -
Йордановден, други енту-
сиасти, които не се страху-
ват от ледените води, се
хвърлят за кръста. Стотици
варненци се стичат да гле-
дат традиционния ритуал.

Място за разходка, съзерца-
ние и забава на жителите на
Варна е Първа буна. През
лятото тийнейджъри при-
вличат погледите на плажу-
ващите с атрактивни скоко-
ве в морето, а на 6 януари -
Йордановден, други енту-
сиасти, които не се страху-
ват от ледените води, се
хвърлят за кръста. Стотици
варненци се стичат да гле-
дат традиционния ритуал.
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Ванухи Аракелян,
административен ръководител
на апелативния съд:

Благодарна съм
на шанса да се
родя във Варна

Младите варненци не пропускат да минат със затворени очи по моста
на влюбените (наричат го още моста на желанията и на въздишките) в
алпинеума наМорската градина. Така се прави от години - намисляш си
желание и отиваш на другия бряг, без да гледаш пътя. После чакаш
желанието да се сбъдне.

Популярна шега в
града е, че ако ви-
дите човек без тен
посред лято, той
задължително е
варненец. Това,

разбира се, е преу-
величено и много
местни все пак съ-
бират слънчеви лъ-
чи през почивните
дни. Предпочитат

обаче да не се
смесват с туристите
и си търсят скрити

местенца - Паша де-
ре, Фичоза, Галата,

Кабакум и др.
Като спасение от
жаркото слънце

има построени ня-
колко шадравани
за разхлаждане -

разбира се, децата
са най-често във

водите им.

Много популярно е
пространството около
Морската гара и при-
станището, което при-
канва с простора,
стилните заведения и
близостта на морето.

ПаметникътнасъздателянаМорскатаградинаАнтонНовак
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