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Специални
страници:

Градът

Бизнесът

Имотите

Хората

Местата

Животът

2022-а:
чака се

магистрала до
София и Бургас
и чист въздух
с 60 нови

електрически
автобуса

Бизнес навигация: от химията
през военните фрегати до топ 10
като еврорегион на бъдещето
по ефективност на разходите

Бизнес навигация: от химията
през военните фрегати до топ 10
като еврорегион на бъдещето
по ефективност на разходите

LVI Нови проекти отварят
града към морето

и свързват бизнес с наука

ПОНЕДЕЛНИК, 15 АВГУСТ 2022 Г.

Изгревът - представление
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ВАРНАХРИСТО ГЪРБОВ АЛБЕНА МИХОВА НЕЛКО КОЛАРОВ

Защо обичам моя град?
� От ХLIV до XLV стр. .....................................................................� От ХLII до XLIII стр.
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Най-старото злато
в света влиза
в “Нешънъл

Джиографик”

“Евксиноград”
- място за царе,

премиери и
исторически

срещи

� От II до XI стр.

� От XII до XXV стр.

� От XII-XIII и XXIV стр.

� От XXVI до XXIX стр.

� На XXXVIII и XXXIX стр.
� От XXX до XXXVII стр.

� От XXXVIII до XLI стр.

� От XLII до LV стр.

� На XL-XLI стр.

Наесен ще
има първата
екокласна

стая на
открито

� На II и III стр.� На XXII и XXIII стр.
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Варна 2022: Още чака магистрала
до София и Бургас, но
чисти въздуха с 60 нови
електрически автобуса

НАДЕЖДА АЛЕКСИЕВА

Въвеждат зелена зона,
градът блесна с позлата
на всичките 6 кубета
на катедралата

Централният
плаж на Варна

е любимо
място на
туристи.

СНИМКИ: ИВАН
МИХАЛЕВ И

ЛИЛЯНА
КЛИСУРОВА

Варна бавно, но видимо
променя облика си.
Става все по-красива

и товасевиждакактовцен-
тралните части, така и в по-
отдалечените квартали. Го-
стите на града с радост по-
тъват в малките живописни
улички, сенчестите алеи и
гостоприемните є ресто-
ранти.
Имакармногоотпланира-

ните обновления да се слу-
чиха през изминалата годи-
на,нерешениятдокрайпро-
блем с транспортната свър-
заностна градаостава голя-
матаболкаинагражданите,
туристите и на бизнеса. Ня-
ма напредък за магистрали-
текъмСофияиБургас,които
щепомогнатнаиндустрията
вцелиярегионищезасилят
туризма. Няма яснота и за
таканеобходимияотгодини
втори Аспарухов мост.
Идокатомагистралите са

“в ръцете” на държавата, а
тязапореденпътсезавъртя
в цикъл на политическа не-
стабилност с непредвидим
хоризонт, община Варна
фокусира усилия върху пре-
връщането на града в зеле-
натеритория,удобназажи-
телите си.
60 електрически автобу-

сащевозятварненцивком-
форт ищепазят чист възду-
ха на морската столица
(още на X стр.).
Одобрено е финансира-

нето за ремонта на пътя
крайсвлачищетонаТрифон

Зарезан, от който живее-
щитеврайонасенуждаятот
много дълго време.
С очакваното до края

на годината изграждане
на зелената зона ще се
обновят изцяло приле-
жащите улици и

ще се въведе ред
в паркирането в
широкия център

Осигурени са и средства
за продължаващия ремонт
на междублоковите про-
странства в няколко от
районите - “Аспарухово”,
“Приморски”, “Трошево”,
“Изгрев” и други.
Завършени са вече ос-

новните ремонти на улици,
свързанисбул. “ВасилЛев-
ски”, сред които улиците

“Братя Бъкстон”, “Царе-
вец”, “Мир”, “Разлог”, както
и на първия етап на “Под-
вис” (още на XXX стр.).
Специално внимание

през изминалата година бе
отделено на инфраструкту-
рата, свързана с бизнеса -
успешно завърши ремон-
тът на моста към Южната
промишленазона,приклю-
чиипървиятетапотблагоу-
строяванетонакв. “Кайсие-
ва градина”.
Запустели междублоко-

ви пространства в няколко
квартала - “Аспарухово”,
“Кайсиева градина”, “Тро-
шево”,кактоивдругичасти
на Варна, също бяха цяло-
стно обновени, а за децата
вечеимановиплощадкиза
игра. Подновени бяха тро-

тоарите и изградени нови
алейни мрежи.
Прилежащите паркинги

саремонтирани,вечеимаи
джобове за контейнерите
засмет.Живеещитеврайо-
ните посещават фитнес на
открито, има кътове за от-
дих и беседки. А уличното
осветление бе подновено с
енергийно ефективно.
Кризата обаче удари ня-

кои мащабни проекти като
дългоочаквания ремонт на
драматичния театър, който
ще се забави заради по-
скъпитематериалиижела-
нието на строителя да се
коригират договорите.
Изчаквасеисремонтана

читалище “Петко Славей-
ков 1928” в кв. “Владислав
Варненчик”.

В големи-
те жеги
деца си
играят в
шадрава-
на зад
операта.

Крайбрежни-
ят булевард
предлага
уют и
разнообразие.
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Катедралата светна с
позлата след огромно да-
рение от бизнесмен (още
на XI стр.). В разгара на
лятотохотелитевъвВарна
и в близките комплекси са
пълни с туристи, в града се
появи още едно място без
автомобили - част от край-
брежната алея вече е са-
мо за пешеходци. Очаква
се следващото правител-
ство да отпусне финанси-
ранезанейнотооблагоро-
дяване.
Новото градско про-

странство, от което може
да се съзерцава Варнен-
ския залив, ще има нужда
от строителни, ландшафт-
ни и архитектурни подоб-
рения, от растителност и
подходяща настилка.

През 2022 г.
Варна разполага
с бюджет от близо
648 млн.
лева

За поредна го-
дина най-голям
е делът на
средствата за
образование –
202 млн. лв., по-
вечесредстваса
предвидени и за
здравеопазване
- над 30 млн. ле-
ва. Увеличение
има в парите за
инвитро програ-
мата наобщина-
та - 376 хил. ле-
ва, за еднократ-
ни помощи за
лечение на
граждани са за-
делени над 171
хил. лева. Про-
дължава и фи-
нансирането със 153 хил.
лева на 12 здравнопрофи-
лактичнипрограми(още на
XXXII стр.).
В бюджета е заложен

нов дългосрочен общин-
ски дълг за реализиране
на 14 инвестиционни
проекта, който ще се ус-
воява на няколко транша
(подробности на .....).
Украинските бежанци,

които до началото на ля-
тото наброяваха повече
от 20 хил. души, вече са
неизменна част от облика
на града. Изграденият

център в тяхна подкрепа,
кактоидарениятанастоти-
ци варненци помогнаха на
бягащите от войната и из-
брали за подслон
Варна да се
справят с
трудности-
те в новия
си бит.
Те вече
са ня-
колко
хиляди
- някои
работ-
ят, дру-

ги чакат да свърши война-
та.
Варна отбеляза и някол-

кознаковигодишнини-75г.
Държавна опера

(виж на XLVI и
XLVII стр.),
70 г. Ку-
клен

театър, 30 години Между-
народен театрален фести-
вал “Варненсколято” и90 г.
Институт по рибни ресурси
и Аквариум. Фестивалите
наВарнасавсепо-пъстрии
притегателни за хилядите
любителинаоткрититесце-
ни и елитното изкуство.

Числа и факти
347 823 души
е населението
на Варна по
сведения на
ГРАО към 15
юни 2022 г.
Тези данни
поставят града на трето място в
България след София и Пловдив.
Варна е най-големият град по
нашето Черноморие.

Разположен е на бреговете

на Варненския залив и между
Варненското езеро и
Франгенското плато. Варна заема
площ от 238 кв. км. Южно от
протока, свързващ залива и
езерото, са кварталите
“Аспарухово” и “Галата”. На
северния бряг се намират
промишлената зона и
пристанищният комплекс.
Североизточно от тях са
централната градска част с
историческия център.

Морската индустрия
е отрасъл,
характерен
за Варна -
обединява
фирми,
свързани с
морски
дейности.
В сектора
са заети над 12 000 души, които
заработват около 14–15% от
приходите от продажби на
общинската икономика.

Градската ху-
дожествена
галерия “Бо-
рис Георгиев”
предлага по-
стоянна ек-
спозиция,

както и досег
до произведе-

ния от цял
свят.

“Таляна” е
районът в
Стара Варна,
в който има
най-висока
концентрация
на културно-
историческо
наследство и
креативно
украсени
сгради.

Сградата на
Варненския

театър “Стоян
Бъчваров” е
една от най-

представител-
ните и краси-
ви в града.

Паметникът на
арх. Дабко Даб-
ков, който е автор
на няколко знако-
ви сгради като хо-
телите “Лондон” и
“Мусала”, търгов-
ското училище и
индустриалната
камара.
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Градът развива
супермодерно
здравеопазване,
екология, иновации

6са приоритетите в амби-
циозния план за интегрира-
но развитие на Варна с 10-

годишен хоризонт. Той обхваща
вече започналия нов програмен
период от 2021 до 2027 г. плюс
още три години за усвояване на
парите.

В него са влючени 292 проек-
та с 465 обекта. Предвидените
инвестиции са над 2,8 млрд. лв.
Общината е подходила реали-
стично, изготвяйки приоритетен
списък с 37 обекта, чиято инди-
кативна стойност е около 1
млрд. лева. Реализирането им
ще превърне морската столица в

зелен град с кръгова
икономика и развити
приоритетни зони

Градът ще се отвори към море-
то, бизнесът и науката ще бъдат
по-свързани, медицината и
образованието ще надградят
нивото си. С няколко думи -
целта е Варна да продължи да
се развива като модерен, транс-
портно свързан, чист град, с
бизнес, влязъл в дигиталния
свят и привличащ инвестиции.

“Зелен град”, “Социалноспра-
ведлив и здравословен град”,
“Многовековен и многообразен
град”, “Иновативен и образован
град”, “Териториална свърза-
ност и достъпност” и “Админи-
стративен и регионален лидер”
са 6-те основни приоритета в
документа. За да бъде изготвен,
общината е организирала мно-
жество срещи с научните среди,
бизнеса, гражданите.

“В новия програмен период не
търсим участие и ангажимент
само на общинската админи-
страция, а партниране, интегри-
ране, както и финансиране от
много фондове. Няма да се фо-

Варна става все по-модерен град въпреки насложилите се кризи. СНИМКИ: ОБЩИНА ВАРНА

кусираме в една или две опера-
тивни програми, а върху всички
възможни източници, включи-
телно върху Националния план
за възстановяване и устойчи-
вост, международни, трансгра-
нични програми, чрез които да
изведем Варна на едно по-раз-
лично ниво”, казва Надежда
Петкова, която е в екипа, рабо-
тил по плана.

Приоритет
“Зелен град”
В него е заложено използване-

то на минералните води на Вар-
на. Веднъж за отопление на
сгради - обществени и общински,
втори път - за лечение, като за
целта предстои да бъде създаден
център за управление на тези во-
ди. Това пък е елемент от друг
основен приоритет: Варна - цело-
годишна туристическа дестина-
ция. И това е само един пример
за новия подход в плана -
партньорство на общината с биз-
неса и с Медицинския универси-
тет. Разбира се, заложени са и
инвестициите за изграждане и

обновяване на
водопроводни и
канализационни
мрежи

с цел пестене на едно от най-
ценните природни богатства –
питейната вода.

В плана са предвидени и мер-
ки за чистотата на въздуха чрез
развиване на синя и зелена зо-
на. Най-много - 8,5 млн. лева, са
за подмяна на стари печки във
варненските домакинства и въве-
ждане на енергоспестяващи,
които пестят емисии парникови
газове. Това е важна мярка, чий-
то краен ефект е създаване на
по-добри качества на въздуха.

Десетки са проектите за енер-
гийна ефективност, предвижда се

обновяване на сгради - от детски
градини и училища до ДЦК и
болници. Специално внимание в
плана е отделено на зелените
зони, като е заложено създава-
нето на нови паркове и зелени
междублокови пространства. А
34 млн. лева ще се търсят за
укрепване на проблемни свла-
чищни зони във Варна.

Приоритет
“Социално справедлив
и здравословен град”
В него са планирани амбициоз-

ни проекти, които ще изведат
медицината във Варна на още
по-високо ниво. А тя безспорно е
един от стълбовете на морската
столица.

С инвестиция от 20 млн. лв. е
предвидено създаването на кли-
ника за хематология и костно-мо-
зъчни трансплантации и терапии
със стволови клетки, както и ла-
боратории. И още - нова сграда
за клиниките по инфекциозни бо-
лести на УМБАЛ “Света Марина”,
за което са предвидени също 20
млн. лв. Но може би с най-ма-
щабната инвестиция - за 144
млн. лв., се планира специализи-
ран център за диагностика и раз-
работване на нови методи за от-
криване, лечение и проследява-
не на рака на млечната жлеза.

Друг проект, който би надгра-
дил нивото на здравеопазването
в целия регион, е за лаборатория
и за клинично тестване на нови
технологии за диагностика и ле-
чение на онкологични заболява-
ния на базата на съществуваща-
та Клиника по нуклеарна меди-
цина и метаболитна терапия и
Клиника по лъчелечение към
болница “Света Марина”. Инве-
стицията е за 54 млн. лв.

Много важно от практична
гледна точка и бързо като реали-
зация е създаването на мобилни
екипи, които да осигуряват

здравното обслужване на хората
в отдалечените населени места.

Басейни и тенискортове в квар-
талите “Аспарухово” и “Владислав
Варненчик” са сред проектите, за
които се планират инвестиции
при спортната инфраструктура.

Приоритет
“Многовековен и
многообразен град”
Най-новата и креативна идея

е обособяване на квартал “Та-
ляна” като тестова зона за ре-
витализация (връщане към жи-
вот - б.р.). Това означава съ-
здаване на единен код за град-
ски дизайн - улично обзавежда-
не, табели, външни реклами,
осветление и всички други еле-
менти в градската среда. А те
са основен ремонт, разширява-
не на тротоари и обособяване
на площадна пешеходна среда,
добавяне на зеленина, осветле-
ние и градско обзавеждане. Това
са идеи на едноименното сдруже-
ние “Таляна”, които общината е
приела и подкрепя. Проектите на
сдружението са за отваряне на
града към морето,

споделени пространства,
създаване на
градска среда,

в която пешеходци, автомобили и
велосипедисти не си пречат. Да
отворим града за повече култур-
ни събития, да подобряваме ин-
фраструктурата в контекста на
паметници на културата. Приели
сме техните идеи, обяснява На-
дежда Петкова.

Сред намеренията са още въз-
становяване на Аспаруховия вал
в кв. “Аспарухово”, изграждане
на мултифункционална концертна
зала на пристанище Варна, дори
подводен скулптурен парк в ак-
ваторията на курорта Св. св.
Константин и Елена.

(Продължава на VI стр.)

Променен е
и курортът
Св. св.
Константин
и Елена.
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нието.
Трите бизнес зони
- с приоритет за града
Варна е идентифицирала три

приоритетни зони. Едната е свър-
зана с икономиката, която е ос-
новата, върху която стъпва биз-
несът. Това предвижда развитие-
то на Западната промишлена зо-
на (ЗПЗ) с потенциал за разви-
тие към село Тополи.Това зависи
само от общината, докато в из-
граждането на икономическа зона
приАксакововодещаедържавата.
“Правихме среща по темата,

дойдоха над 50 представители на
местни фирми, с които обсъдихме
възможността да бъде регистри-
ран индустриален парк в ЗПЗ,
който би имал собствени въз-
можности в контекста на новите
програми. Ако досега един
бранш като строителния, който е
сериозно развит във Варна, не
би могъл самостоятелно да при-
влича европейски средства за
технологична модернизация, за
енергийна ефективност или за
нещо друго, то съвместявайки
усилия с научната общност, биха
могли да правят различни ини-
циативи”, обяснява Петкова.
И дава пример със

завод за преработка
на отпадъци, в който
да се включат
фирми и самият парк
като юридическо лице
В зоната за иновативен потен-

циал и синя икономика влизат
територии около Варненското
езеро, включително островът под
Аспаруховия мост.
Досега те са били извън поле-

то на различните планове и стра-
тегии, но могат да бъдат обосо-
бени и изпълнени с нов смисъл и
важни за града функции. Единият
акцентеиновативниятпотенциалс
териториятазанаукаМалкачайка.
Другият е синята икономика с

акцент традиционното рибарство
и корабостроенето и ускорено
развитие на морския транспорт.
В границите на зоната биха мо-
гли да се развият индустриални
дейности -дасеизползватипроиз-
веждат продукти от морето или
дейности, базирани на морето.
Третият важен район е зоната

за благоустройство “Варна - гра-
дът в услуга на хората” (3B3). Той
покривадоголямастепенцентрал-
ния район “Одесос”. В зоната вли-
зат също териториите на всички
висши учебни заведения заедно с
корпусите,кактоиАспаруховпарк.
Фокусът през настоящия пе-

риод е стимулиране развитието
на територии и интегрирани ин-
вестиции. Затова са предвидени
възможности за коопериране със
съседни общини. В агломера-
ционния ареал на Варна попадат
Аврен, Аксаково, Белослав, Дол-
ни чифлик и Дългопол.

Партньорство –
ключова дума за успех
Партньорството и интегрирани-

те проекти са основополагащи за
следващите години. Община
Варна има партньори и създава
нови, чрез които могат да се уве-
личат многократно инвестициите
на местно ниво. Както по отно-
шение на градската среда, со-
циална, здравна, културна,
спортна инфраструктура, така и с
бизнеса и с научните среди мо-
гат да се създадат нови комплек-
си, нови структури (например ин-
дустриалният парк).
Логиката е, че така се привли-

ча нужният и постижим финан-
сов ресурс – чрез безвъзмездно
финансиране, частен капитал, пу-
блични средства, финансови ин-
струменти. Целта е обща - по-до-
бро качество на живот, квалифи-
цирана работна ръка, повече ра-
ботни места.
“А кметът на Варна Иван По-

ртних е проявил инициативата да
сключи меморандума “Варна –
градът на знанието”, по който
реално се работи”, казва Надеж-
да Петкова.
С малките общини от агломе-

рационния ареал Аврен, Аксако-
во, Белослав, Долни чифлик и
Дългопол община Варна също
ще подпомогне чрез интегрирани
проекти. С общините Балчик, Ка-
варна, Шабла ще се реализират
съвместни инициативи за еколо-
госъобразно съхраняване на Чер-
номорието, за устойчив и целого-
дишен туризъм.
Планът за интегрирано развитие

е амбициозен, защото Варна има
реална перспектива и потенциал
да се постигнат реални резултати.

(Продължение от IV стр.)
Приоритет
“Иновативен и
образован град”
Той е неразривно свързан с

инициативите от меморандума
“Варна - град на знанието”. Важ-
ни са и проектите за ремонти,
строителство на нови училища и
детски градини и корпуси на уни-
верситетите, както и мерките за
енергийна ефективност.
Новите акценти са изграждане

на модулен център за данни
(Дейта център) и частен облак
за нуждите на Икономическия
университет, както и изграждане-
то наВарненски цифров иновацио-
нен хъб за подкрепа на цифровата
трансформациянаградаирегиона.

Предвижда се
инвестиране в
изкуствен интелект,

високопроизводителни изчисле-
ния, киберсигурност, усъвършен-
ствани цифрови умения, цифрови-
зация на публичната админи-
страция и оперативна съвмести-
мост. Планирано е създаване на
иновационен център в Медицин-
ски университет.
Мегапроектът за 320 млн. лева

е комплекс “Море и здраве - ре-
креация и студентски морски
спорт”. В местността Малка чай-
ка е планиран специализиран
университетски център за разви-
тие на иновационни практики в
областта на морелечението и из-

ползване даденостите на Черно
море и крайбрежието в областта
на холистичната медицина и ре-
хабилитация.
“Шансът на Варна е, че има чу-

десни университети и чудесна
академична общност, които са
изключително активни. В терито-
рията на Малка чайка имат въз-
можности да правят нови кампу-
си за рекреационна, спортна
дейност, туризъм, лаборатории,
научноизследователски дейност,
нови корпуси. Малка чайка е те-
ритория отвъд Аспаруховия мост и
тяимаопциядасеразвива.Тамще
е науката”, уточнява Петкова.

Приоритет
“Териториална свързаност
и достъпност”
Този приоритет предвижда не

само нови превозни средства за
градския транспорт чрез инве-
стиция за 154 млн. лева, но и ус-
луги за споделени велосипеди и
превозни средства и видеона-
блюдение на входа и изхода на
Варна, както и по основни кръ-
стовища. Предвиждат се и шумо-
заглушителни съоръжения в жи-
лищнитекварталиипожплинията.
Община Варна търси финанси-

ране на проекта за лека желез-
ница, която да свърже града с
летището и с бъдещата инду-
стриална зона при Аксаково, как-
то и за разширението на бул.
“Цар Освободител”. Така градът
ще има още един транспортен
коридор за извеждане на движе-

С партньорство и
интегрирани проекти
през следващите
години Варна ще
предлага модерен
туризъм за гостите
си и уют за
жителите си.
СНИМКИ: АРХИВ И
ОБЩИНА ВАРНА
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МАРИЯНА ЖЕЛЕВА

3,5 млн. нощувкиМинералните
води, медицината,

спортът и
образованието

може да направят
Варна целогодишна

дестинация

спасяват сезона

По всичко личи, че туристи-
ческият сезон във Варна
ще бъде спасен въпреки

последиците от пандемията и
войната в Украйна. Е, няма да
стигне 5 млн. нощувки на тури-
стите от 2019 г., но ще гони 3,5
млн., което е 70% от предковид-
ната година и е на нивата на
2021-а.
Това показват прогнозите на

проф. Стоян Маринов, съпредсе-
дател на Варненската туристи-
ческа камара. Той очаква 700
хил. от нощувките да са от бъл-
гари - около 35% от туристиче-
ския поток, останалите са чуж-
денци.
“Ако бъде малко над резулта-

та от миналата година, можем
да го пишем успешен сезон, но
онова, което беше през 2019-а,
ще го чакаме може би догодина
или по-догодина”, казва експер-
тът.

В класните хотели
по курортите
отдавна няма места

Самият град през август е пъ-
лен - вечер по Алея първа и на
Морската гара гъмжи от народ.
Германците са около 20%, а

румънците - 25% от потока. По
Черноморието се очакват бри-
танци, чехи, поляци. Руснаците
и украинците са имали общ па-
зарен дял за цялото ни Черно-
морие от 15%, като през 2019 г.
те формират 800 хил. посеще-
ния.

Платените
нощувки
вероятно ще
достигнат
3,5 млн.

Прогнозата е, че заради вой-
ната тази година летният ни ту-
ризъм ще се лиши от 500 хил.
украински и руски туристи, взе-
ти заедно.
Като последица от ограниче-

нията за пътувания в пандемия-
та българите преоткриха родно-
то море миналата година. Кога-
то светът свали маските обаче,
хората отново тръгнаха на път.
В момента липсата им у нас

се компенсира пак от българи,
но тези, които живеят в чужби-
на и се връщат за почивка.
Проф. Стоян Маринов напри-

мер е резервирал за свой прия-

тел и децата му 14 места в ели-
тен хотел в Обзор. Едните жи-
веели във Франция, другите - в
Германия и сега се събират с
родители и роднини.
Той вади и статистика - към

27 юли в община Варна тури-
стите с българско гражданство
са само с 1000 души по-малко
от миналата година, но нощув-
ките им са с 20 хил. повече. Те
са по-малко, но са отдъхвали
по-дълго.
До 27 юли 2019 г. са били 141

081 души, тази година са 140
212, нощувките за 2021 г. обаче
са били 364 574, а сега са 383
290.

Не се сбъднаха
очакванията, че
украинци, избягали
от войната, ще се
хванат на работа

в курортите. Маринов казва, че
при негови познати хотелиери
има по един-двама, докато мла-
дежи от Киргизтан, Казахстан и
други държави, дошли на брига-
да, както българите отиват в
САЩ, са по 10-15.
Цените по морето са се уве-

личили с по 10 до 20%, но това
не засяга чуждестранните и
българските туристи, които са
купили пакети миналата година.
И тъй като обикновено почивка-
та им е комплектувана с ол ин-
кузив, тези хора не ходят по за-
ведения. Това може да се види
и на Златни пясъци - алеите са
пълни, но заведенията не толко-
ва.
Варна има огромен потенциал

да е целогодишна туристически
дестинация. Според проф. Ма-
ринов тя и сега е целогодишен
курорт, но туристите през ноем-
ври, декември, януари, а и през
пролетта са много по-малко, от-
колкотосапрезлятото.Зимнитеи
пролетните месеци са под 10% от
общия туристически поток.

ПРОФ. СТОЯН МАРИНОВ

Здравен туризъм - най-вече
дентален, е хитът през зи-

мата във Варна. Две швей-
царски клиники през есента,
зимата и пролетта, както и
няколко хотела в курорта Св.
св. Константин и Елена работ-
ят само за тях.
Основните клиенти са гер-

манци. Те летят с нискотариф-
ни компании и остават в гра-
да по една-две седмици. При
добро партньорство между
общината, държавата и
здравните заведения този ту-
ризъм може да се развие и
извън стоматологичните услу-
ги, смята проф. Маринов.
Със сериозен потенциал на

развитие е и балнеологията.
Богата на минерални води,
Варна има бляскавата въз-
можност да се превърне в спа
дестинация. Проф. Маринов
помни, че през 80-те години е
имало немски туроператор,
чиито първи чартъри са за-
почвали от февруари.
“Всяка седмица караха по

300-350 човека и ги настаня-
ваха в “Амбасадор”, “Интерна-
ционал”, Албена. Това заглъх-
на, защото нямаме добра
координация, а можем да въз-
становим тези отношения”,

Денталният туризъм
е хит през зимата

държава, община, спортна за-
ла разработят спортния ка-
лендар, това също може да
помогне градът да посреща
целогодишно гости, смята той.
И отново се пренася в годи-

ните, когато грандхотел “Вар-
на” е работел целогодишно,
посрещал е финландци, нор-
вежци, чуждестранни футбол-
ни отбори. Сега те тренирали
в Кипър и в Анталия.
Друга възможност е кон-

гресният туризъм, проявите
обикновено са през пролетта
и есента, но трябва някой да
ходи по такива изложения и
да предлага, да установява
контакти.
Хора извън летния сезон

може да привлича и културно-
развлекателният туризъм. Ек-
спертът слага акцент и върху
образователния туризъм с
примера за многото герман-
ски студенти, които учат ме-
дицина във Варна - плащат
квартири, такси, спортуват,
развличат се. Както и с беса-
рабските българи, които идват
да учат в града.
Всичко това е постижимо,

но само при партньорство
между общината, държавата
и самия бизнес.

убеден е експертът. Вече има
наченки на възраждане - в ку-
рорта Св. св. Константин и
Елена са направили спа цен-
трове, в “Интерконтинентал”
също има балнеология.
Маринов припомня, че гер-

манската здравна каса плаща
на тези, които идват в Бълга-

рия, оставало да ги привле-
чем да се качат на самолета.
Можем да развиваме спорт-

ния туризъм, имаме прекрас-
на зала за национални, а и
международни състезания.
Като има волейболна лига, тя
е през есента, идват от Румъ-
ния, от съседните страни. Ако
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- Какво прави един град умен 
и може ли да повиши качест-
вото на живота на хората в 
него?

- Умният град повишава качест-
вото на живот на хората в пъти. 
В днешно време технологията 
дава възможности да се извър-
шат действия, които човек прави 
по принцип, но му отнема много 
време и енергия. Освен това при 
технологиите няма елемент на 
човешка грешка. 

Има няколко решения, които 
могат да направят един град 
умен. На първо място е
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а това, което има аналитични 
функции – зад самите камери, 
които са свързани в обща мрежа 
и си комуникират, има техноло-
гия, която посредством интели-
гентни функции анализира и дава 
обобщена информация за всички 
дейности, например за струпване 
на много хора на едно място, за 
паднал човек, за оставен багаж. 
Всички тези функции дават въз-
можност това наблюдение да се 
нарече интелигентно.

Технологията улеснява хората, 
тъй като, ако има 10, 20, 30 или 
200 камери в един град, те няма 
как да бъдат проверявани една 
по една. Нарича се смартна-
блюдение. Така умните градове 
стават интелигентни – зад каме-
рите се добавя софтуер, който 
да осъществява тези аналитични 
функции. 

Решенията за интегриран град-
ски транспорт също правят един 
град умен. В по-големите градо-
ве вече имаме такива реализи-
рани проекти. Тези решения се 
изразяват във видеонаблюдение 
в самия транспорт, онлайн систе-
мата за купуване на електронни 
билети, възможността с прило-
жение или на определени места 
като например спирките 
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По този начин се подобрява 

качеството на живот на жителите 
на града. 

Другият пример за умен град, 
който е доста модерен и се 
прави от общините, е т.нар. умно 
сметоизвозване. Това е тенден-
ция, която в бъдеще повечето 
градове ще бъдат задължени 
да прилагат. Нарича се “замър-
сителят плаща”. Изразява се в 
това всеки да плаща такса смет 
според количеството отпадъци, 
което изхвърля. Тук се намесва 
и специална технология, за да 
може този принцип да се въве-
де. Ще трябва да се направи и 
система, която дава възможност 

за измерване на количеството 
отпадък, което се изхвърля от 
даден жилищен блок например. 
Как се прави това – на самите 
кофи за смет или контейнери се 
монтират датчици, които дават 
възможност да се види колко е 
запълнен контейнерът и за какво 
време се запълва. Така ще се 
формира и самата цена за такса 
смет. Същата тази 

������ �� ����������
дава възможност на самите 
общини или фирмите, които 
извършват сметоизвозването, 
да оптимизират и маршрутите, 
тъй като е непрагматично да се 
изпраща автомобил да извозва 
контейнер, който не е пълен. 

Има и още дейности, които 
правят един град умен - профе-
сионални Wi-Fi решения, които 
да са в полза на гражданите, или 
т.нар. Wi-Fi зони, смартпаркинг 
решения, умно улично осветле-
ние, мониторинг на качеството 
на въздуха и дигитално образо-
вание. Всички изброени примери 
открояват умния град от обикно-
вения. 

А следващата фаза на умния 
град е интелигентният. Там се 
намесват и аналитичните функ-
ции. Тогава всички тези системи 
са навързани в един общ органи-
зъм и си комуникират, за да се 
взeмат по-добрите управленски 
решения на ниво община. 

- Какви технологии и инфра-
структура са необходими, за да 
се обезпечи съществуването 
на един умен град?

- Горди сме, че Vivacom пред-
лага различни технологии и 
инфраструктура, с които могат да 
се внедряват решения за умен 
град. Като започнем от оптичната 
ни мрежа, медната свързаност, 
5G мрежата и сателитен пренос. 
Комбинацията от всички техноло-
гии ни дава гордостта, че можем 
да предложим разнообразни 
умни решения. 

- Защо 5G мобилните мре-
жи са необходими за умните 
градове?

5G ��	�
���� ����� 
�� ��
�����
�� ����� 

за изграждането на умни реше-
ния в градовете, тъй като тази 
технология дава възможност 
както за по-високи скорости, така 
и за по-малко време за закъс-
нение на предаването на данни. 
Позволява също и много повече 

устройства, които да се свържат 
към тази 5G мрежа и да си кому-
никират. 

А мрежата от пето поколение 
на Vivacom е най-голямата* в 
страната с покритие в над 530 
населени места.

- По какъв начин освен чрез 
5G Vivacom допринася за 
изграждането и развитието на 
умните градове в България?

- Ние предлагаме не само 
самата свързаност, но и конвер-
гирани комплексни решения и 
“обличаме” всичко в един цялос-
тен продукт и решение, най-вече 
една 
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Тя дава възможност да бъдат 

интегрирани различните смарт-
решения. Всичко това е в пакет и 
с поддръжка и обучение. 

- Кои са най-значимите пости-
жения на Vivacom по отноше-
ние на умните градове?

- Vivacom вече има реализира-
ни решения за интелигентно ви-
деонаблюдение, смартрешение 
за умни кофи и смартпаркинги. 

Интересното е, че умните гра-
дове невинаги са големите гра-
дове. Имаме и по-малки населе-
ни места, където по-иновативни 
кметове прилагат тези техноло-
гии. Последният ни проект беше 
свързан с 

���������� �� ������� 
Една от общините имаше 

проблеми със замърсяването на 
въздуха от голямо предприятие и 
жителите искаха да следят в ре-

����� �����, ������ �������� „������������ ������	�“ ��� Vivacom:

Когато един умен град 
стане интелигентен, 
хората в него живеят 
много по-добре

Компанията предлага разнообразни 
решения, които комбинират технологиите 

и осъществяват аналитични функции 
за по-добро управление

ално време колко точно е обемно 
замърсяването. Това се направи 
с една апликация в сайта на 
общината. Самите граждани имат 
достъп до мобилно приложение, 
където във всеки един момент 
да следят количеството на фини 
прахови частици, на вятър и други 
критерии и показатели. 

В момента въвеждаме и 

��	�� �� �	!����� 
Той дава възможност самата 

община да си спести дейностите, 
които се правят административ-
но. Т.е. ако гражданин си подаде 
молба на гише, това ще отнеме 
няколко часа работа на общи-
ната. А роботът го прави за 4 
минути.

- Важен елемент в стратегия-
та за развитие на умния град е 
информационната сигурност. 
Как се осигурява тя?

- Информационната сигурност 
е важно смартрешение. Най-съ-
щественото е умните решения 
да не бъдат “хакнати”, защото от 
2020 г. насам атаките са драстич-
но нараснали. Като обект на тези 
хакерски атаки са пострадали 
както големи финансови компа-
нии, така и държавни институции. 
По тази причина Vivacom предла-
га протектиран интернет с DDoS 
защита.

* Най-голямо покритие на 5G мрежа след сравнение по публично достъпна информация 
към 07.01.2022 за покритието на операторите по брой населени места и курорти. 
Повече на vivacom.bg.
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Синя зона въвежда
ред в центъра
НАДЕЖДА АЛЕКСИЕВА абонамент в синята зона е меж-

ду 300 и 350 лв.

Зоната може да се
плаща и с мобилно
приложение
varnaparking.bg

с есемес, както и в някои тър-
говски обекти за желаещите да
платят в брой.
“В чужбина плащането е ре-

шено с паркомат, но това е скъ-
по начинание, един от тях обс-
лужва 20-30 автомобила, а стру-
ва 5000 евро. Информацията в
сайта е и на английски. Елек-
трическите автомобили, които
се зареждат вече срещу запла-
щане, са 1000”, разказва Мла-
ден Иванов, управител на об-
щинската фирма “Паркинги и
синя зона”.
Системата за проверка е на-

пълно автоматизирана, екипите
се придвижват с електрически
коли, автомобилите с абонамент
се виждат бързо в системата и
нямат допълнителни стикери.
Подзоните в нея се отнасят до

хората, които живеят в тях, като
годишната цена за първи авто-
мобил е 55 лв. годишно, двойна

е за втора кола.
“Допреди 5-6 години автомо-

билите бяха един върху друг,
нямаше откъде да минеш, с въ-
веждането на зоната се върна
редът, това е най-хубавото”,
смята Иванов.
Новото в зоната е възможност

за целодневно паркиране в рам-
ките на работното време. Зара-
ди многото жалби за тричасово-
то паркиране решават да въве-
дат цена за целодневно парки-
ране, но в рамките на работно-
то време от 9-20 ч, не за 24
часа от момента на плащане.
Цената от 16 лв. е определе-

на така, че паркирането да не е
масово, а само при нужда, до-
пълва Иванов и обяснява фило-
софията на синята зона - да да-
де възможност за краткотраен
престой, паркираш, свършваш
си работата и си тръгваш. Ско-
ро предстои изграждане и на
зелена зона за паркиране, коя-
то ще стигне до бул. “Васил
Левски”, тя също ще има 10 000
места. Цените, по първоначални
разчети, ще са като в синята.
За зелената зона общината ще
тегли заем от 12 млн. лв., с кои-

� Вече може да
се паркира цял
ден срещу 16 лв.
� Общината
започва ремонт на
улици и тротоари,
разширяват с нови
10 000 паркоместа то ще се ремонтират основно

всички улици, на която тя ще
бъде обособена, ще се положи
маркировка и знаци.

Тя ще работи само
през делничните
дни от 9 до 19 ч,

като там ще е разрешен пре-
стой до 5 часа.
Индикативните разчети на

приходи за периода от ноември
2022 г. до края на 2027 г. са 25
883 760 лв. Тя цели да стимули-
ра използването на обществен
транспорт и алтернативни начи-
ни на придвижване, както и по-
ефективно използване на синя
зона – център и широк център и
оптимизиране на паркирането.

Синята зона във Варна функ-
ционира в сегашния си вид
от лятото на 2018 г., когато

беше открита с месец гратисен
период.
Тя обхваща централната част

на града с капацитет за 10 000
паркоместа. Цената за кратко-
временно паркиране е 1 лв. за
час с възможност до 3 часа
престой. Цена за живеещите в
района за първи автомобил е 5
лв. на месец, за втори - 10 лв.
Цените за търговци в зависи-

мост от зоната, в която са раз-
положени, са между 120 и 150
лв. с включен ДДС. Служебният

Градският транспорт се обновяваГрадският транспорт се обновяваГрадският транспорт се обновяваГрадският транспорт се обновяваГрадският транспорт се обновяваГрадският транспорт се обновяваГрадският транспорт се обновяваГрадският транспорт се обновяваГрадският транспорт се обновяваГрадският транспорт се обновява

с електробуси за по-чист въздухс електробуси за по-чист въздухс електробуси за по-чист въздухс електробуси за по-чист въздухс електробуси за по-чист въздухс електробуси за по-чист въздухс електробуси за по-чист въздухс електробуси за по-чист въздухс електробуси за по-чист въздухс електробуси за по-чист въздух
60електрически автобуса,

от които 40 тип “соло” и
20 - “съчленен”, 60 броя

зарядни станции за бавно заре-
ждане и 2 броя за бързо заре-
ждане ще бъдат доставени по
проект “Екологично чист транс-
порт за Варна”, който се реализи-
ра от община Варна по Оператив-
на програма “Околна среда”.
Целта на проекта е да доприне-

се за подобряване на качеството
на атмосферния въздух посред-
ством намаляване на нивата на

фини прахови частици и азотни
оксиди, опазване на околната
среда и повишаване на качество-
то на услугите в обществения
транспорт. Това съобщи ръководи-
телят на проекта Младен Иванов.
Екологичните превозни сред-

ства ще обновят парка на общин-
ската фирма “Градски транспорт”.
Автобусите “соло” са с приблизи-
телна дължина 12 метра и 20
броя седящи места, а съчленени-
те - с приблизителна дължина 18
метра, с минимум 36 седящи ме-
ста. Те ще бъдат оборудвани с

ABS и ASR системи, които осигу-
ряват безопасност при шофиране,
с батерии от модулен тип, с въз-
можност за подмяна, оборудвани
с климатик, допълнително отопле-
ние и рампа за трудноподвижни
лица и детски колички.
60-те зарядни станции ще бъдат

монтирани в депото на “Градски
транспорт”, а станциите за бързо
зареждане - на обръщачите на
“Почивка” и “Владимир Варнен-
чик”. Очаква се новите автобуси
да бъдат доставени през октомври
и да влязат в експлоатация в края

на годината.
Стойността на проекта е 85,47

млн. лв., от които почти 70 млн.
лв. безвъзмездна финансова по-
мощ и 15,4 млн. лв. - средства,
осигурени от община Варна.
Това е пореден проект по евро-

пейска програма, разработен от
екип на общината, с цел поетапно
обновяване на автомобилния парк
на обществения градски транс-
порт. До момента са успешно
реализирани още 3 проекта, в
рамките на които бяха закупени
85 нови автобуса и 30 тролейбуса.

Общините в
областните градо-
ве на България
кандидатстваха с
проекти по Опера-
тивна програма
“Околна среда”,
за да закупят ек-
оавтобуси.
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Фирма “Шлос” монтира 15 тона
мед и 150 хил. златни листчета -

тедралата е приета като
кауза за всички работещи
по проекта.
“Работниците в София

се изморяват, а в кате-
дралата нямаха умора,
можеха да работят дено-
нощно, получаваха енер-
гия”, обясни Вучев.
Средства за дългоочак-

ваната промяна бяха съ-
брани от многобройни
частни дарители -

миряни, фирми,
държавата и
община Варна
Голяма роля за органи-

зацията и подготовката на
ремонта изиграва Варнен-
ският и Великопреславски
митрополит Йоан.
Сградата придобива по-

знатия днес вид в перио-
да 1941-1943 г., когато с
благословението на ми-
трополит Йосиф е доиз-
градена камбанарията,
висока над 38 метра.
Правят се укрепвания в
основите и се подменя
покривната конструкция,
по време на която 4-те
дървени кубета са заме-
нени с 4 купола, които са
значително по-големи и
допринасят за специфич-
ния съвременен и величе-
ствен силует.
Катедралата е първият

голям храм у нас, изгра-
ден след Освобождение-
то, преди патриаршеската
катедрала “Св. Алексан-
дър Невски” в София.
Първият камък е положен
откнязАлександърIБатен-
берг на 22 август1880 г.
Дяланите камъни в осно-

вата на храма са от съ-
барянето на кре-
постнатастенана
града. За фаса-
дата били по-
лзвани камъ-
ни от райо-
ните на се-
лата Ку-
маново и
Любен
Караве-
лово.

150 хил. квадратни
златни листчета, големи 8
на 8 см и тежащи повече
от 2 килограма, са подре-
дени върху купола на ми-
трополитската катедрала
“Успение Богородично”
във Варна. Така храмът
грейна единствен в Бълга-
рия с цялостна позлата.
Промяната се вижда от-

далече -

шестте кубета
блестят и денем,
и нощем,

стъклата на витражите са
подменени, сградата е из-
мита отвън, а камъните -
фугирани.
За година и половина

катедралата бе реставри-
рана. Ремонтът бе наложи-
телен, след като преди го-
дини при лятна буря покри-
вътпротечеибяхазасегна-
ти ценни стенописи. За по-
следен път катедралата е
обновявана преди 80 г.
Зад огромните усилия

катедралата във Варна да
стане емблема не само
на морската столица, но и
на България и да бъде
представена в тв проекта
“Европа отвисоко” на
National Geographic стоят
майсторите от строител-
ната фирма “Шлос”.
Преди да направят най-

видимата част от храма -
позлатяването на кубета-
та, те ремонтират почти
всичките му части. Реста-
врирана е фасадата - по-

чистена със специална
технология с пясък и вода
и импрегнирана, за да не
прониква влага. Счупени-
те и пукнатите орнаменти
също са поправени. След
това специалистите ре-
монтирт витражите, като
сменят стъклата и слагат
огледални. Поправят дър-
вената конструкция и я
защитават от пожар и
дървояди.
Най-големите предизви-

кателства се оказват из-
работката и монтажът на
медната обшивка на кубе-
тата, за да може да се
положизлатнотопокритие.
Тенекеджията Александър
Маринов поема задачата и
се справя блестящо.
Другата трудност, пред

която се изправят майсто-
рите, е скелето, което не
трябвадаседопираникъде.
Монтажът му е изпълнен
отлично от подизпълнител-
ната фирма “Стройрент”.
“Разделихме обекта на

шестпо-малкичасти, всяко
скеле беше отделно. За да
предпазим от атмосфер-
ните условия, отделихме
всеки купол”, разказа ди-
ректорът на “Шлос” Мила-
дин Вучев.
Това се наложило, тъй

като за златната техноло-
гия не трябва да проник-
не вятър или влага от ат-
мосферата. Докато не се
позлати последното лист-
че, в продължение на 30
дни трябва да е закрито.
“Технологията на позла-

тата не търпи много сту-
дени или горещи темпе-
ратури”, обясни техниче-
ският ръководител Анато-
лий Серафимов. По думите
му минималната темпера-
тура трябва да е около 7-8
градуса, а максималната -
не повече от 30-35.
Затова през зимата се

е наложило да сложат из-
олация и климатици, кои-
то да затоплят купола, а
през лятото, да го охлад-
ят. Когато куполът е изо-
лиран от външната атмос-
фера и е готов за работа,
започва дълъг процес на
позлата.

Един пласт грунд,
три пласта лак и
най-накрая се
поставя златото,

като всеки пласт се чака
да изсъхне. Като е готово,
се слага златен лист.
“Листче по листче на-

правихме 800 квадрата”,
разказа Серафимов. По-
златяването е ръководено
от технолога проф. Вален-
тин Тодоров.
Реставрацията не пре-

минава без трудности и
предизвикателства. Разра-
зиласебурявкраянаянуа-
ри успява да разкъса еди-
ния винил на скелето, но за
щастие, не оставя щети.
“Добре, че бяхме готови

с медната обшивка и мал-
ко преди да почнем с по-
златата на централния ку-
пол, не нанесохме щети
на храма”, обясни дирек-

торът на фирмата.

“Бурята
можеше да
наводни черквата

и да съсипе стенописите.
Можеше и да събори ви-
нилите и да убият човек.
Рискът беше премерен,
но в горната граница”,
разказа Серафимов.
Мащабният ремонт не е

приет просто като поред-
ния обект от служителите
на “Шлос”.
“Това е обект, за който

трябва друг подход. Тряб-
ва да се прави със сърце
- такива обекти не са
много, трябва да остане в
историята, младите да я
знаят, да я гледат и по-
мнят”, смята Анатоли Се-
рафимов. Според него ка-

КОНСТАНТИНА КОСТОВА,
НАДЕЖДА АЛЕКСИЕВА

Обновеният
катедрален

храм
на Варна

Всички работещи
по проекта го
приеха като кауза,
каза Миладин
Вучев, директор
на фирмата,
извършила
ремонта

така катедралата във
Варна блесна единствена
с цялостна позлата

Специални
скелета
бяха
поставени
по време на
ремонта.
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Бизнес навигация:
от химията през военните

фрегати до топ 10 като
еврорегион на бъдещето по
ефективност на разходите

За да се
развиват ин-
дустрията и
услугите, е

необходима
добра инфра-

структура.

Как изглежда Варна в очите
на бизнеса и къде той вижда
възможности за успешни инве-
стиции?

За Светлин Стоянов, пред-
ставител на КРИБ в града и
председател на Управителния
съвет на Българската нацио-
нална асоциация по корабо-
строене и кораборемонт, дви-
жещата сила в региона е хи-
мическата индустрия в Девня.
Следва я селското стопан-
ство и най-вече зърнените и
маслодайните култури, съче-
тани с близостта на приста-
нището, което осигурява от-
лични възможности за износ.
Варна е най-големият иконо-

мически център на Северна
България и по последни данни в
областта е произведена 1/11
част от целия БВП на страната
– над 12 млрд. лв. за 2021 г.
Това се дължи в много голяма

степен на самата Варна и близ-
ката Девня, където се произ-
веждат около 75% от местния
БВП. Той е с постоянен ръст
през последните години, а по
показателя БВП на човек от на-
селението

Варна се нарежда
веднага на второ
място след столицата

и преди останалите големи ико-
номически центрове като Плов-
див, Стара Загора, Бургас и
Русе. Икономика є е доста до-
бре диференцирана и трудно
може да се каже, че един или
друг сектор доминира в нея и
поставя в зависимост цялостно-
то развитие на региона.
Само през последните 2 го-

дини Coca-Cola откри център за
финансови услуги в морската

ни столица, а белгийската бан-
кова група KBC отвори нов цен-
тър за споделени услуги.
Според анализ на Института

за пазарна икономика и Варна
като Пловдив и София следва
златното сечение - развитие
на услуги в центровете на
градовете, съчетани с бурен
растеж на високите техноло-
гии, от една страна, и силна
индустрия в периферията с
висока добавена стойност и
добри заплати, от друга.
Индустрията в града, включи-

телно корабостроенето и кора-
боремонтът, е важен тренд в
икономиката. Строителството с
разрастването на Варна и бума
в продажбата на имоти, пътно-
строителните компании са дру-
гите двигатели на растежа.
И, естествено, в това

златносечение туризмът и
услугите са “летният капи-
тал” на Варна.
В предковидната 2019 г. бяха

регистрирани 820 000 чужде-
странни туристи и 300 000 бъл-
гари, а в местната икономика
влязоха 1 млрд. лв. Тази годи-
на се очаква възстановяване

на нивата до 70% от 2019 г. въ-
преки войната в Украйна. Об-
щината, в която живеят 345
000 души, се удвоява и утроява
от май до септември.
Различната и ценна посока,

в която може да поемат ту-
ристическият бизнес, Меди-
цинският университет и
здравните частни, общински
и държавни структури в гра-
да, е балнеологията с мине-
рални води, както и медицин-
ският туризъм, за да стане
Варна целогодишна дестина-
ция.
Това, което прави областта

особено важна и перспективна,
е, че

в морската ни столица
има много развито
висше образование

- в шестте университета в мо-
мента се обучават над 30 хи-
ляди студенти и преплитането
на бизнес и наука в направле-
ния като медицина, IT, транс-
порт и корабоплаване улесня-
ва инвестирането в тези сфери
на дейност.
Макар големите химически

заводи да са в община Девня,
стотици варненски семейства
работят там. Индустрията, коя-
то произвежда продукция за
над 1,5 милиарда лева, дава
устойчивост и стабилност на
региона.
До Аксаково, близо до при-

станище Варна – запад, е
планирана най-голямата в
страната супериндустриална
зона върху близо 10 000 дека-
ра. Това е съвместно начина-
ние на общините Аксаково и
Варна и на държавата. Според
зам.-кмета на Варна Христо
Иванов трябва да се набележи
последователност от мерки, за
да се случи този мащабен
проект.
Територията в голямата си

част е държавен горски фонд,
нужно е да се изработят общ
устройствен план на Аксаково
и подробен устройствмен план
на зоната.
Най-важното за Христо Ива-

нов е да се намери финансов
ресурс, голям стратегически
инвеститор или финансиране от
държавата.

Според анализ на Института
за пазарна икономика в
района е намерено златното
сечение - развитие на услуги
в центъра, бурен растеж на
високи технологии и силна
индустрия в периферията
плюс добри заплати
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Варненската икономика
16 340 лв. 
на трето място след София и София-област

е БВП на човек от населението

1274,91 лв. 
на четвърто място в страната след София, София-област и Враца

е средната заплата
6,3 промила

на второ място след столицата

е коефициентът на механичния
прираст на населението

127,6%
при 150% средно за страната

е коефициентът на възрастова
зависимост 65+ към 0-14-годишните

44,4 точки 
при 37,9 точки средно за страната

е средният успех на учениците от външното
оценяване по математика след 7-и клас

4,39
при 4,27 средно за страната

е средният успех от матурата 
по български език

50 на хиляда души
при средно 32 за страната

е броят на студентите

78%
при 71% средно за страната

е делът на предадените за
рециклиране битови отпадъци

86,5% 
при 76,4% средно за страната

е делът на населението с достъп
до oбществена канализация

2,2% 
при 5,2% средно за страната

е безработицата

3721 евро на човек 

равен на средния показател за страната

е средният размер на преките
чужди инвестиции

27,4%

при 18,5% средно за страната

е делът на магистралите
и първокласните пътища

2,25%
при 3% максимално разрешен от закона за страната

е размерът на данъчната
ставка върху недвижимите имоти

77,5% от домакинствата
имат достъп до интернет

96,7% от територията
има кадастрални карти

16,53 лв. на кв. м е годишният патентен данък 
върху търговията на дребно

Източник: НСИ и ИПИ Данните са за Варна-област
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Зоната би привличала бизне-
са с връзките с пристанище, жп
линия, автомагистралите “Хемус”
и “Черно море”, както и с ресур-
сите на община Варна от квали-
фицираната работна ръка. За
града мотивът

да бъде изградена
най-голямата
индустриална зона
в България

е млади хора да останат в райо-
на.
За бизнеса безспорно сред

най-необходимите за целия ре-
гион проекти са довършването и
свързването на магистрала “Хе-
мус” с магистрала “Черно море”.
И двете засега попаднаха в сил-
ната турбуленция на централна-
та изпълнителна власт, която
влиза и излиза от избори.
Вторият мост над Варненското

езеро е също сред възможно-
стите за стимул на местната
икономика за развитие на цяла-
та южна част на града.

Според председателя на
строителната камара Пенко
Стоянов проблемът с този втори
мост е в бездействието на дър-
жавата и няколко правителства.

Индустрията, включително
кораборемонтът и корабо-
строенето, са друг стълб в
икономиката.
Делът им е 11% и са на трето

място във варненската икономи-
ка след търговията и строител-
ството.
5 са заводите във Варна в то-

зи бранш, четири са кораборе-
монтни. Оборотът им е между
160 и 220 млн. лв. Тук е и един-
ственият завод, който строи ко-
раби – “МТГ Делфин”. В него в
момента се изграждат двете
фрегати на военноморските си-
ли.
Един работник в кораборемон-

та и корабостроенето създава
работа на петима в други обла-
сти. Покрай заводите се дава
бизнес на други 100 фирми.

(Продължава на XXIV стр.)

Варна-запад е най-значимото морско пристанище в страната.
СНИМКА: “24 ЧАСА”
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“Ние от 
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като приемник на добрите 
традиции на най-старото кора-
бостроително и кораборемонт-
но предприятие в България се 
стремим да поддържаме високо 
ниво на услугата, която пред-
лагаме - разказва изпълнител-
ният директор на компанията 
Сашо Добрев, човек с над 35 
години опит, включително и по 
море. - Екипът ни се състои от 
професионалисти в ремонта и 
ретрофита на кораби за насип-
ни товари, танкери, газовози и 
контейнеровози до 100 хиляди 
тона DWT. Успяваме да привле-
чем млади кадри, защото при 
нас те имат възможност да при-
ложат на практика наученото в 
специализираните професио-
нални училища по корабострое-
не, във Висшето военноморско 
училище “Н. И. Вапцаров” или 
в Техническия университет в 
града.”

Повечето проекти в последно 
време са свързани с модерниза-
цията на корабите в посока до-
брите екологични практики като 

“Индустриален 
холдинг 
България” 
изгражда новото 
лице на Южната 
промишлена зона

Шест от 
дружествата 
инвестират в 

развитието на района 
като предпочитано 

място за работа 
на младите 

хора

поставяне на баластни системи. 
Това дава възможност на целия 
екип пряко да участва в дей-
ностите, насочени към по-зелен 
и екологичен морски транспорт. 
“Темата вълнува всички ни. 
Гордеем се и че бяхме избрани 
да направим модернизацията на 
научноизследователския кораб 
“Св. св. Кирил и Методий” за 

ВВМУ “Н. И. 
Вапцаров”, на 
който е предви-
дено да плават 
най-добрите 
курсанти на 
военноморско-
то училище. 
Професионал-
ното обучение 
и реализация 
на младите 
хора в Бълга-
рия са един от 
проблемите, по 
които групата 
на ИХБ работи. 
В тази посока 
е и амбицията 
ни при нас да 
бъде изгра-

дена нова база за практически 
занимания на Професионалната 
морска гимназия в Аспарухово, 
така че учениците да имат пряк 
досег както с нашата работа, 
така и с тази на останалите ком-
пании в групата”, казва Сашо 
Добрев.

Бойко Георгиев, изпълнителен 
директор на 

„��� ������
��“, 
определя местоположението 
на компанията във Варна и 
конкретно в Южната промиш-
лена зона като голямо пре-
димство. Наличието на четири 
кораборемонтни завода в града, 
на няколко пристанища – дър-
жавни, частни и концесионира-
ни, на различни индустриални 
предприятия в региона не само 
в сферата на морския бизнес 
дава много възможности. Разби-
ра се, това в допълнение на 
многото международни клиен-
ти, с които дружеството работи 
от години.

“Ние сме млад и амбици-
озен екип от над 80 морски 
архитекти, избрали да живеят 
и работят във Варна, повечето 

от които с богат опит и извън 
страната. Поощряваме творче-
ското и новаторското мислене, 
защото вярваме, че всяка идея 
би могла да промени света. 
Всеки ден слушаме за зелено 
бъдеще и нашите инженери са 
движеща сила в разработването 
на иновации, които имат значи-
телен потенциал по отношение 

Само на километър от варненската 
митрополитска катедрала “Успение Бо-
городично” в центъра на града Южната 
промишлена зона започва да приема 
облика на модерните индустриални ра-
йони, където в съседство функционират 
производствени и складови мощности, 
офиси и зони с обществено предназна-
чение.

В Южната промишлена зона разви-
ват дейността си шест от дружествата 
на “Индустриален холдинг България” – 
“Булярд корабостроителна индустрия”, 
“Булпорт логистика”, “Пристанищен 
терминал Одесос ПБМ”, мениджърска-
та компания “ИХБ Шипинг”, компания-
та за корабен дизайн “ИХБ Шипдизайн” 
и “Български корабен регистър”. 

Компаниите работят в добра синергия 
в името на пълноценната услуга и грижа 
за клиента. Те са в основата на изграж-
дането на новия облик на Южната про-
мишлена зона чрез постоянни инвес-
тиции в облагородяването на района и 
развитието на средата като предпочита-
но място за работа от младите хора.

������ �	 „
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на устойчивото развитие на 
планетата”, обяснява Бойко 
Георгиев. 

Успели са да изградят парт-
ньорски екипи в цял свят, 
работят за много от големите 
корабостроителници и за много 
от най-големите корабособстве-
ници. Неслучайно компанията 
получи награда от Германо-бъл-
гарската индустриално-търгов-
ска камара за принос в разви-
тието на българо-германските 
икономически отношения. 

“Развиваме и иновативни 
продукти в сферата на водород-
ното задвижване на плавателни 
съдове, на зелената енергия и 
други. Част от идеите си тества-
ме директно с помощта на коле-
гите от “ИХБ Шипинг”, посочва 
Бойко Георгиев.

„��� �����	“
управлява флота от 4 кораба 
за насипни товари на “Индус-
триален холдинг България”. 
“Работим 100% за междуна-
родния пазар, с международна 
конкуренция и неограничени 
възможности”, разказва Пла-
мен Димитров, изпълнителен 
директор на компанията. Той е 
завършил Висшето военномор-
ско училище в града със специ-
алност “Навигация” и има 24 
години опит в менажирането на 
кораби.

“Това, което изключително 
много ценя в своя екип, са про-
фесионализмът, всеотдайността 
и стремежът винаги да се равня-
ват по най-добрите – споделя ди-
ректорът. - Предизвикателствата 
пред морския транспорт и хората 
в сектора са многобройни, но 
ние в “ИХБ Шипинг” вярваме, че 
младите кадри, както и екипажи-
те от други националности, с кои-
то напоследък работим, ни дават 
възможност постоянно да сме в 
крак с новите тенденции. Винаги 
сме прилагали на нашите кораби 
политика на толерантност, коле-
гиалност и липса на дискрими-
нация по възраст, националност 
или религия. Даваме възмож-
ност на всеки един член на 
екипажа да покаже най-доброто 
от себе си. Имаме от години 
кадетска програма, програма за 
желаещите да работят на брега 
при нас или в някоя от останали-
те компании в групата.”
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е място, където се изпълня-

ват всички видове претоварни 
услуги. То се намира на плавате-
лен канал номер 3 в северната 
част на Южната промишлена 
зона. Пристанището притежава 
удостоверение за експлоатаци-
онна годност с разрешение да 
обработва всички типове товари. 
Традиционно поддържа равен 
дял на генералните и насипните 
товари. 

“От натиска на пазарната 
среда разработихме специ-
ализирани зони за обработка 
на генерални товари, насипни 
товари и зони за допълнител-
ни услуги с добавена стойност 
върху основните видове това-
ри - изброява изпълнителният 
директор на динамично разви- Продължава на следващата стр.

ващото се предприятие Ивайло 
Радославов. - Във всяка зона е 
приложена най-добрата прак-
тика от пристанищата и логис-
тичните центрове в Белгия и 
Нидерландия. Вече стана лесно 
клиентите да ползват качество 
на “нидерландски” услуги в 
България. За доброто управле-
ние на заявките за обработка 
на товари е разработена уни-
кална система за наблюдение 
на прогреса на изпълнение 
на заявките и отчетност към 
клиентите. 

Постоянно надграждаме сис-
темата както с допълнителни 
параметри на услугата за следе-
не от клиентите, така и с въз-
можности за по-доброто пла-

ниране на човешките ресурси. 
Имаме одобрен генерален план 
за развитие и разширение, кой-
то дава ново конкурентно ниво 
на услугите за насипни товари 
като норми на обработка и 
капацитет на складиране. Пла-
нираната частна инвестиция от 
компанията майка “Индустриа-
лен холдинг България” е допъл-
нена от банково финансиране. 
Реализацията на проекта ще 
помогне на Варна като регион и 
като дестинация - традиционен 
износител за зърнени култури, 
да се доближи по качество на 
услугите до развитите европей-
ски пристанища.”
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За новия облик на Южна 
промишлена зона допринасят и 
проектите на 

„������� ��	
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за цялостното реновиране на 
бизнес сградата с голям паркинг 
за 160 автомобила, с просторни 
и модерни офиси, част от тях с 
гледка към морето. 

“Опазването на околната среда 
и подкрепата на зелената кауза 
е приоритет на дружеството – из-
тъква изпълнителният директор 
Радостин Костадинов. - Желание-
то ни беше да дадем нов живот и 
перспектива на старата админи-
стративна сграда на Варненската 
корабостроителница. Да запазим 
класическия строг вид от някога, 
но да дадем на обитателите є 
функционалност и комфорт на 
съвременна бизнес сграда с мо-
дерни дизайнерски решения.” 

Отоплението на сградата е 
решено изцяло с геотермална 
енергия, добита от минерален 
извор на територията на друже-
ството. Само за 2021 г. от това 
са спестени 81 тона въглеродни 
емисии.

Пред сградата е изградена 
променливотокова (АС) заряд-
на станция WALLBOX SMART с 
мощност на зареждане 22 kW 
за два електромобила едновре-
менно и бързозарядна станция 
от 50 kW. Зарядните станции са 
достъпни 24/7, като зареждане-
то е възможно през мобилно 
приложение за iOS и Android, 
или с Eldrive RFID пластика. През 
2022 г. е планирано допълването 
им с още няколко бързозарядни 
станции от 150 kW.

В тази бизнес сграда се намира 
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компанията е част от групата на 
ИХБ. В сградата се помещава 
и Центърът за регистрация и 
ликвидация на щети на Застра-
хователно дружество “Алианц 
България”.

В непосредствена близост до 
сградата е новооткритият ресто-
рант Continental Rest Bar, който 
с приятната си атмосфера се 
утвърждава като привлекателен 

център за множество събития. 
Там бяха проведени в началото 
на лятото Фестивал на тангото и 
срещи на собственици на ретро 
автомобили. Това е място за за-
бавни игри с приятели, за чества-
не на лични празници.

Освен управлението на офисни 
и площи за складиране “Булпорт 
логистика” предлага и услуги в 
областта на домуването и ре-
монта на лодки, катери и малки 
плавателни съдове. Изключител-
но добрата локация на приста-
нището - в най-закътаната част 
директно срещу Морската гара, 

“Индустриален холдинг 
България” изгражда... 

Продължение от предишната стр.

осигурява ветрова и вълнова 
защита на плавателните съдове 
целогодишно.

Отскоро на територията на 
пристанището е разположен 
Черноморският водолазен 
център, предлагащ комплексни 
водолазни услуги, квалификация 
и преквалификация на морски и 
водолазни кадри.

Компаниите от групата на “Ин-
дустриален холдинг България” 
осъзнават своята отговорност и 
обществена роля за развитието 
на Варна и региона, като подкре-
пят разнообразни социалнозна-

чими проекти и инициативи. 
За насърчаване на спорта и 

здравословния начин на живот 
за четвърта година с подкре-
пата на ИХБ се провежда IHB 
BUSINESS RUN VARNA. Това е 
най-големият тиймбилдинг във 
Варна и региона – щафетно бяга-
не с благотворителна кауза в от-
бори от 4 човека, като участник 
трябва да пробяга 4 км, преди 
да предаде щафетата на колега. 
Бягането се провежда на тери-
торията на “Булярд корабостро-
ителна индустрия” и “Булпорт 
логистика”.

За всички опериращи фирми 
в Южната промишлена зона, 
както и за жителите на Варна, е 
много важна подкрепата на об-
щина Варна в това да изведе на 
преден план реализирането на 
южното трасе на улица “Девня”, 
което ще обслужва целия тежък 
трафик на Южната промишлена 
зона. Инвестицията в това тра-
се ще създаде спокойствие при 
преминаване на жителите на 
града и удобство за целия биз-
нес в зоната. 

А дружествата от групата на 
Индустриален холдинг “Бълга-
рия” ще продължават да дават 
своя принос за развитието на 
Южната промишлена зона, за-
щото твърдо вярват, че Варна е 
град с потенциала на Барселона, 
Валенсия и Осло, неразделно 
свързана с морето.
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гария, защото проектът 
ANRAV има за цел да подпо-
могне намаляването на въгле-
родната квота на страната.
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- Г-н Божинов, как-

во е проектът ANRAV?
- Ние сме удовлетворени, че 

Европа гласува такова доверие 
на нашата компания. Финан-
сирането е безвъзмездно и е 
в размер на малко под 190 ми-
лиона евро. Това води и голяма 
отговорност, защото Европа ще 
следи през цялото време реали-
зацията на проекта и спазването 
на уговорените срокове. Проек-
тът ANRAV е първи по рода си за 
Източна Европа и има за цел да 
улавя, транспортира и съхранява 
въглеродни емисии от производ-
ството на нашия високотехно-
логичен завод, превръщайки до 
в почти 100% въглеродно неу-
трален. Нашето желание е не 
само да реализираме успешно 
този проект, но да дадем при-
мер и да споделим опит с ин-
дустрии, които биха искали да 
тръгнат по този по-зелен път.

- Как заменяте кон-
венционалните горива?

- Повече от 6 години “Девня 
Цимент” успешно и поетапно 
включва алтернативни горива 
като източник на енергия. Ста-
ва дума за т.нар. RDF (refuse 
derived fuel), които се получават 
от нерециклируеми, неорганични 
промишлени и битови отпадъци. 
Технологията на производство на 

цимент и клинкер изисква под-
държане на много висока темпе-
ратура в херметически затворена 
пещ. Използването на алтерна-
тивни горива намалява значител-
но въглеродните емисии, а това 
е изключително важно за едно 
тежко индустриално предприя-
тие, изповядващо зелени поли-
тики. Алтернативните горива вли-
зат в състава на продукта и няма 
никакъв отпадъчен материал. 
Освен това емисиите не попадат 
директно в атмосферата, защото 
пещта е херметически капсули-
рана. Това е уникална технология. 

Кръговият принцип на използ-
ване на алтернативните горива 
е много важен за индустрията, 
защото нищо не се губи. За раз-
лика от заводите за изгаряне на 
отпадъци - те генерират пепел, 
която трябва да се депонира. Бих 
могъл да обобщя, че циментовата 
индустрия е най-зелената алтерна-
тива на депонирането на отпадъци.

- Откъде набавяте RDF? Из-
ползвате ли местни източници?

- Разбира се. За нас е важно 
да участваме в т.нар. местен ме-
ниджмънт на отпадъците, при 
който циментовата индустрия си 
кооперира с общините за пости-
гане на минимално депониране. 
За сравнение – има общини в 
Европа, дори цели страни като 
Германия, където депониране-
то е достигнало до нулево ниво. 
Нещо, към което има задача и 
България да се стреми като част 
от Европейската зелена сделка. 

Работата ни с Община Ва-
рна е наистина ползотвор-
на и е довела до над 80% на-
маляване на депонирането в 
региона за последните години.

Вносът става единствено в 
рамките на ЕС и е с изключи-
телно ниво на мониторинг от 
европейските и от българските 
власти. Ние имаме вътрешна 
система за тестване на матери-
ала в специална лаборатория, 
която ни дава информация за 
всяка пратка и по този начин га-
рантира произхода и качеството 
на материала. Вносният матери-
ал е с много по-високо качество 
заради начина на преработка в 
страните от Западна Европа. Той 
се миксира с местния материал, 
който има своите недостатъци 
откъм влажност и калоричност. 
По този начин успяваме да опол-
зотворяваме и български RDF.

продуктово портфолио. Сред про-
дуктите с нисък въглероден от-
печатък можем да отличим сери-
ята за пътна стабилизация HRB и 
Contact.От пакетираните цименти 
можем да отбележим Zidacem и 
Quatro. Zidacem (“Зидацем”) на-
пример е фокус на нашите марке-
тингови кампании от началото на 
годината. Идеята е да демонстри-
раме нагледно на нашите крайни 
потребители как се използва този 
продукт и колко лесно и удобно 
може да послужи за много и раз-
лични видове ремонтни дейности. 
Със сигурност качествата на един 
цимент се проявяват не само 
при самото ползване и това кол-
ко лесен е за употреба, а и след 
определено време като якостни 
характеристики. От няколко годи-
ни активно развиваме и насипни 
цименти за индустриална употре-
ба с нисък въглероден отпечатък.

Нашата маркетингова кон-
цепция е изключително практи-
чески насочена към различните 
групи от потребители. За кор-
поративните ни клиенти имаме 
мобилна лаборатория в помощ 
на тези, които имат нужда от 
професионален съвет на място 
при подготовка на материала. 

Създадохме видео поредица, в 
която професионалист и начина-
ещ заедно правят малки ремонти 
или изграждат различни елемен-
ти. Имахме за цел да покажем 
колко лесно можете в домашни 
условия да използвате нашите 
продукти, без да имате скъпа 
техника като бетонобъркачка на-
пример. Всички видеа можете 
да намерите на нашия корпо-
ративен уебсайт или в Youtubе.

Като част от своята зе-
лена трансформация “Девня 
Цимент” въвежда замяната 
на конвенционалните горива 
с алтернативни. С това се 
занимава Константин Божи-
нов, един от малкото спе-
циалисти по алтернативни 
горива в страната с дългого-
дишен международен опит. 
Той е и ръководител на про-
ект ANRAV. През юли “Девня 
Цимент” стана първата ком-
пания в Източна Европа, спе-
челила финансиране от фонд 
“Иновации” на ЕС за проект 
за улавяне на въглеродни еми-
сии в партньорство с друга 
българска компания. Това е 
изключителна новина за Бъл-

“Девня Цимент” дава 
пример как зелената 
индустрия е възможна

Михаил Лазаров е част от 
“ХайделбергЦимент Груп” 
от 2014 г. От март 2020 г. е 
търговски директор на дъ-
щерните дружества на гру-
пата в Гърция и Албания, а от 
началото на тази година пое-
ма длъжността и за България. 
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- Г-н Лазаров, каква е концеп-

цията на продуктите с нисък 
въглероден отпечатък? Не се 
ли отразява това на качеството?

- Повече от 60 години “Девня 
Цимент” предлага на пазара про-
дукти с доказано високо качество 
и различни сфери на приложение. 
Като отговорна компания сме 
поставили и устойчивото ни раз-
витие спрямо заобикалящата ни 
среда като основен приоритет. Да 
се съчетаят двата приоритета, е 
нелека задача, но този процес е 
стартиран в нашата организация 
преди много време. Безкомпро-
мисното качество и намаленото 
използване на въглеродни еми-
сии за производството на нашите 
продукти е плод на дългогодиш-
на научна работа и множество 
тестове. Смея да твърдя, че сме 
достигнали завидно ниво в срав-
нение с редица други произво-
дители на цимент по света. Но 
целите ни са още по-високи и ра-
ботим активно за постигането им. 

- Кои са продуктите с нисък 
въглероден отпечатък в порт-
фолиото на “Девня Цимент”?

- Нашата компания разполага 
с изключително добре развито 

“Девня Цимент” е най-големият производител на цимент и 
клинкер в страната и един от индустриалните гиганти в област 
Варна, позициониран в Девня. Дружеството е собственост на 
немската компания “ХайделбергЦимент Груп”, представена в 
над 50 страни и предоставяща 50 000 работни места. В Бълга-
рия групата притежава още “Вулкан Цимент” в Димитровград.

През 2015 г. е официалното откриване на новата производ-
ствена линия на “Девня Цимент”, която до момента се смята за 
една от най-модерните в Европа и е отличена с редица награди. 

Наред с високите технологии “Девня Цимент” следва зелената 
политика на “ХайделбергЦимент Груп” за намаляване на въглерод-
ния отпечатък при производствените си дейности. Осъществени са 
редица проекти, които подпомагат постигането на целта въглерод-
но неутрално производство. Един от тях е производството на про-
дукти с нисък въглероден отпечатък и безкомпромисно качество. 
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60-годишната история на 
“Хидрострой” се гради от по-
коления хора, посветили живо-
та си на строителството. Хора, 
построили емблематични за 
Варна и региона обекти – пъ-
тища, тунели, пречиствателни 
станции, язовири, водопрово-
ди, канализационни колектори, 
жилищни и обществени сгра-
ди.

Компанията работи успешно 
в строителството и поддръж-
ката на обекти от пътната ин-
фраструктура в страната и в 
чужбина. Обществените и жи-
лищните сгради, построени от 
“Хидрострой”, отговарят на 
философията за развитие на 
интелигентни градове. Те съ-
четават креативни концепции, 
комфорт, екологична и достъп-
на среда. Чрез интегрирането 
на знания и умения компанията 
разработва иновативни и устой-
чиви решения, за да превърне 
амбициозните концепции в ре-
ални проекти.

��������	
Създадена през септември 

1962 г. от Главно управление 
на водното стопанство при Ми-
нистерския съвет под името 
“Водстрой – Варна”, през 1970 

Голямото корпоративноОт 1962 г. до 
днес компанията 

изпълнява 
амбициозни проекти 

във Варна, в цяла 
България 

и в чужбина 

г. компанията е преименувана 
на СУ “Водно строителство”. 
Четири години по-късно полу-
чава името, което носи и днес 
– “Хидрострой”.

Реформите в българската ико-
номика от 90-те години на мина-
лия век, масовата приватизация, 
развитието на частната собстве-
ност и предприемачеството 
водят до промяна в капитала и 
структурата на управление на 
фирмата. Промените в екипа є 
обаче не са драстични, защо-
то хората приемат компанията 
като кауза и част от живота си. 
Във времената на несигурност и 
кризи “Хидрострой” продължа-
ва да е отговорен работодател, 
поемащ грижата за стотици вар-
ненски семейства.

През 2007 г. “Хидрострой” 
АД отбелязва своята 45-годиш-
нина. Поводът е съпътстван от 
официалното откриване на но-
вата є административна сграда 
във Варна и от поредния приз 
на Министерството на реги-
оналното развитие и благоу-
стройството за изключителен 
принос в икономическото раз-
витие на града.

През 2010 г. “Хидрострой” АД 
открива представителни офиси 
в София и Бургас. Разширява-
нето на дейността е резултат от 
успешно реализирани проекти 
на територията на страната и в 
чужбина. Компанията разкрива 
нови специализирани работни 
места и утвърждава позицията 
си на социалноотговорен рабо-
тодател.


����	������� �������
Сред значимите проекти, 

реализирани през 2016 г., са 
реконструкцията и основният 
ремонт на една от емблемите 
на Варна – зала “Конгресна” в 
Двореца на културата и спор-
та. Проектът е отличен с първа 
награда в конкурса “Сграда на 
годината”.

Година по-късно “Хидро-
строй” АД премества корпо-
ративния си офис във Варна. 
Освен с добре обмислените 
обеми, високият стандарт на 
сградата е постигнат с качест-
вените съвременни материа-
ли, които създават усещане за 
комфорт. През същата година 
започва изпълнението на най-
мащабния в последното де-
сетилетие проект в град – ре-
конструкцията на бул. “Васил 
Левски”.

През 2018 г. “Хидрострой” 
АД стартира редица проекти, 
свързани с транспортната ин-
фраструктура, сред които са 
изграждането на отсечка от ав-
томагистрала “Хемус” и рекон-
струкцията на бул. “Съборни” 
във Варна. Компанията при-
ключва проектите “Проектира-
не и строителство на жилищен 
комплекс “Лабиринт” и “Рекон-
струкция на хотел “Астория” 
в курортен комплекс Златни 
пясъци. Година по-късно “Хид-
рострой” завършва с шест 
месеца предсрочно отсечката 
по трасето на “Хемус”. Компа-
нията финализира успешно и 
изграждането на бул. “Васил 

Левски”.
Въпреки трудностите през 

пандемичната 2020 г. “Хидро-
строй” АД изпълни транспорт-
ни и инфраструктурни проекти, 
сред които са “Обход на Габро-
во” – част от Трансевропейския 
транспортен коридор, рекон-
струкцията на ПСОВ – курортен 
комплекс Златни пясъци, из-
граждането на ПСОВ – Видин, 
на многофункционален спор-
тен комплекс във Варна и ре-
хабилитацията на пътя Кранево 
– Бургас.

Характерно за последните две 
трудни години е, че те донесоха 
на компаниите, особено в стро-
ителния сектор, не само после-
диците от ковид пандемията, 
но и допълнителни условия на 
турбулентност и несигурност на 
бизнес средата. Съвсем естест-
вено една от целите на “Хидро-
строй” е да преодолее послед-
ствията от натрупаните кризи, 
да изпълни поетите ангажимен-
ти към клиенти и партньори, да 
търси и прилага нови подходи 
за адаптация и повишаване на 
конкурентоспособността си.

��������� �	���	
“Да накараш членовете на 

екипа да вървят в общата по-
сока и да се ангажират с тази 
цел, за нас означава, че сме си 
свършили работата като рабо-
тодател. Защото членовете на 
нашия екип са ангажирани и 
добре информирани, освен че 
са отлични професионалисти, 
те притежават лоялност и ясна 
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преценка за предизвикателства-
та, които стоят пред нас като 
компания и като екип. Целта 
ни при работата с хората, които 
са част от нашия екип, винаги 
е била те да се идентифицират 
с компанията, да бъдат инфор-
мирани и добре обучени, да са 
мотивирани, да стимулираме 
позитивните междуличностни 
отношения и да заслужим тях-
ната лоялност”, категоричен е 
изпълнителният директор на 
“Хидрострой” Николай Пашов.

В последните две години ком-
панията не спира да се развива 
и да работи по едни от най-го-
лемите инфраструктурни про-
екти. Зад всички тези пости-
жения стоят хора с различни 
житейски пътища, свързали 
професионалния си живот с 
“Хидрострой”.

���������� 	
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В компанията има хора със за-

бележителните 50 години стаж. 
Динко Динев започва работа в 
“Хидрострой” през април 1971 
г. и работи като шофьор до май 
тази година. Колегата му Петко 
Стефанов започва година по-
късно и до днес е част от еки-
па.

“Животът мина в “Хидро-
строй”, започнах работа още 
преди казармата през 1977г. – 
разказва Живко Петков. - Наша-
та фирма се е сравнявала вина-
ги с най-големите предприятия 
в миналото и като условия на 
труд, и като заплащане, и като 
социални придобивки. Много 
съм доволен от фирмата и в 
момента, все пак работя вече 
45 години. Построили сме пре-
чиствателни станции, водоеми, 
пътища… Пожелавам си така 
да продължава, да има работа 
и сигурност за хората.”

През 1988 г. Станка Стояно-
ва започва като магазинер на 

склад, каквато е и до днес, въ-
преки че вече е пенсионерка. 
“За тези 34 години, разбира се, 
че е имало и трудни моменти, 
но хубавите са били повече. До-
волна съм от това, което правя, 
от отношението, от условията”, 
признава тя.

Тунелът “Чайка”, помпена 
станция “Комунари”, дренаж-
ната галерия в Балчик, язовир 
“Цонево”, втори горнопоясен 
колектор, водопроводите “Кам-
чийски пясъци” и “Шкорпило-
вци” са все обекти от важно 
значение за икономиката на 
региона, за чието построяване 
си спомня Валентин Вичев. Той 
е в “Хидрострой” от 1990 г. В 
разказа му има и умиление, и 
гордост, и усмивка, и малко 
горчивина, защото смята, че 
обществото не цени достатъч-
но труда на хората, които стоят 

зад големите инфраструктурни 
проекти.

Нина Иванова, инспектор 
“Безопасност и здраве при ра-
бота”, споделя семейни споме-
ни за дядо си, който през целия 
си живот е работил в “Хидро-
строй”. Бил е управител на сто-
ловото хранене, а в дома им и 
след като той си отива от този 
свят се пазят спомени, свърза-
ни с трудовия му път. 

� ������ ���� 
�� ��������� ��	��
Юлия Грозева, ръководител 

на отдел ПТО, също е сред 
ветераните на компанията, ра-
боти в нея от години. Трудно 
е да намери време за спокоен 
разговор, защото работата е 
много, но е удовлетворяваща. 
“Хидрострой” е работно място 
и за съпруга є. Те не са изклю-

чение, защото любовта към 
работата за някои се превръ-
ща и в любовта на живота им. 
Семействата, създадени в голя-
мото корпоративно семейство 
на “Хидрострой”, са повече от 
10 в екипа.

Сред най-новите попълнения 
е и Мис Варна 2021 Стефани 
Карова. Тя озарява офиса с 
усмивката и скромността си. 
Трудно є е да говори за себе си 
въпреки успехите. Все пак не 
крие, че се чувства добре. Все 
още е студентка, но иска да 
продължи да работи във фир-
мата и след дипломирането си. 
Цени високо ведрата, забавна и 
творческа среда, защото това 
прави атмосферата в компани-
ята приятна. 

А когато хората се забавляват 
и се чувстват на мястото си, са 
мотивирани и продуктивни.

семейство на “Хидрострой” 
отбелязва 60-годишнина

�������	
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Със своите над 580 компании, работещи в сферата
на ИКТ, Варна се нарежда на второ място след

Софияпобройназаетитевсектора.Тозималкоизвестен
фактотнашиябизнеспейзажоставанезабелязандории
за младото поколение, което израства в ерата на интер-
нет, социалните мрежи и непрекъсната свързаност.
Вморската ни столица всяка година средно образова-

ниезавършватнад3000ученици,катоголямачастоттях
търсят да продължат образованието си и да се реализи-
рат извън България, защото не вярват, че могат да по-
стигнат мечтите си тук.
С нелеката задача да промени този начин намислене

се е заел ИКТ Клъстер-Варна – обединение на над 40
фирми и организации, работещи в сферата на ИКТ и

иновациите.
С дейността си те провокират младите да правят биз-

нес и да създават продукти от световно ниво тук, но и да
получават достойно заплащане на европейско ниво.
Разговаряме с Тодор Добрев и Диана Тодорова –

членове на Управителния съвет, и Николай Петканов –
изпълнителен директор на ИКТ Клъстер-Варна.

Варна – градът на
високите технологии

Варна към образователния про-
цес е да прави предложения за
осъвременяване на учебния мате-
риал и да предлага промени в
учебните програми.
При това сътрудничество между

бизнес, образование, община и не-
правителствени организации в
крайна сметка се получава win-win
ефектът, при който всички печелят.
Ползата за учениците и студен-

тите е, че получават знания и
умения, които ще им осигурят мя-
сто в една индустрия с европей-
ски заплати от над 3000 лв. От
друга страна, в университетите и
училищата се създава среда, коя-
то поставя града на картата с ак-
цент ИКТ, а IT компаниите полу-
чават така необходимите за дей-
ността им кадри.
Да, наистина фирмите в клъсте-

ра отделят допълнителни финан-
сови и човешки ресурси, за да по-
стигнем тези резултати, но по-
важното, което наистина ме рад-
ваимивдъхваувереност,е,чевсич-
ки ние гледаме в една посока.
- А какви са варненските ком-

пании, които работят на глобал-
ния пазар, г-н Петканов?
- Страхувам се да не пропусна

някого, но знам, че колегите няма
да ми се разсърдят. Ще ви дам
само няколко примера, за да до-
биете представа за мащабите на
тези компании и възможностите
за бизнес, който се случва във
Варна. Една от фирмите е свето-
вен лидер при проучването на
клиентското мнение и на обратна-
та връзка с потребителите. Друга
от фирмите пък е от водещите в
света в създаването на игри. Ком-
панията на г-н Добрев се занима-
ва с алгоритмите за оптимизира-
не на трафика от хора. Системата
за теглене на номера в столичния
КАТ е разработка на неговата
фирма, както и тези в някои от
банките. След въвеждането на те-
зи системи се обслужват с 20-
30% повече клиенти.
Имаме компании, които работят

в сферата на облачните техноло-
гии, големите бази данни, финан-
совите технологии, дигиталния
маркетинг и реклама. Имаме и
кандидати за пълноправни члено-
ве от други страни, които местят
офисите си във Варна. Имаме и
неправителствени организации,
които работят в сферата на обра-
зованието в България като напри-
мер “Уча се!”, а също и такива,
които работят по международни
StartUp програми с ЕК и амери-
кански университети.
За финал мога смело да заявя,

че в ИКТ Клъстер - Варна създа-
ваме нови възможности за биз-
нес, като с дейностите си изграж-
даме таланти и развиваме потен-
циала на региона ни.

- Г-н Добрев, как се стигна до
създаването на клъстера и как-
ви са неговите цели?
- Началото на клъстера е поста-

вено още през 2008 г. Той е обе-
динение на организации и експер-
ти, които подкрепят идеята за
развитие на Варна като естествен
хъб на ИКТ и иновациите в Чер-
номорския регион. За тази цел
всички наши членове влагат не
само лично време и усилия, но и
финансови средства. Дейността
ни е отражение на мисията ни -
да създаваме нови възможности
за младите, да изграждаме талан-
ти и да развиваме потенциала на
региона.
- Какво на практика означава

това?
- Това означава работа с фокус

върху създаването на оптимални
условия за изграждане на кадри
и таланти. Убедени сме, че по то-
зи начин ще подпомогнем бизне-
са с обезпечаването на кадри и ще
утвърдимВарнакаторазпознаваем
регионза ITоперации, технологиии
иновации в глобален мащаб.
В конкретика дейността ни

включва организиране на срещи с
ученици и студенти, провеждане
на събития, конференции и обуче-
ния. С това вървим към постига-
нето на стратегическите цели на
клъстера - активен принос в обра-
зованието; развитие на кадри;
развитие на клъстерна бизнес ек-
осистема и колаборации и адми-
нистративен капацитет.
- Постижими ли са тези цели

и заслужават ли си усилията?
- Да, постижими са. Ние вярва-

ме, че чрез създаването на обща
IT бизнес екосистема можем да
постигнем значителен синергичен
ефект за региона. Убедени сме,
че градът ни скоро ще се превър-

не в предпочитана локация за IT
компании и специалисти, които да
се развиват професионално тук.
-Г-жоТодорова,коисаприори-

тетните дейности на клъстера?
-Единотосновнитениприоритети

е развитието на кадри в региона
чрезактивенприносвобразование-
то. Както знаете, във Варна има 6
висши учебни заведения и няколко
средни училищасъс специализира-
ни паралелки в ИКТ технологиите.
Целта ни е техните възпитаници

да научат, че едни от лидерите във
високите технологии са в нашия
град, но най-вече, че могат да се
докоснат до атмосферата на реал-
натабизнессреда.Етозащосъвме-
стно с учебните заведения правим
презентационни дни и организира-
ме стажове за ученици и студенти.
- Кои са последните събития,

които организирахте?
- През април направихме съби-

тие в Техническия университет -
Варна, където се представиха 10
от компаниите, членове на клъ-
стера. Резултатът беше, че пове-
че от 140 студенти откриха подхо-
дящата за тях стажантска програ-
ма, с която да дадат старт на ка-
риерата си в IT сферата.
В началото на юли приключи и

стажантската програма за учени-
ците от математическата и ком-
пютърната гимназия в града. 46
деца получиха обучение от мен-
тори от бизнеса и успяха да се

докоснат на практика до различ-
ни технологии и иновации. Част
от обученията се проведоха в клас-
ните стаи, а други - в реална обста-
новка в офисите на компаниите.
- Г-н Добрев, има ли някакъв

специален начин за подбиране
на таланти? Как подбирате най-
добрите?
- Подходът не е никак сложен.

Отваряме “фунията” за всички и
им позволяваме да работят, да се
развиват, да дават идеи и да са
смели. Останалото вече е есте-
ствен подбор.
Фирмите - членове на клъстера,

покриват много широка палитра
от хардуерни и софтуерни напра-
вления. Така, ако един стажант не
сечувствавсвоиводивдаденаком-
пания, можелеснода сепренасочи
и да намери реализация в друга.
Председателят на клъстера

Емил Цанков например прие на
стаж студенти с успех под добър.
След като преминаха двумесечен
стаж и се върнаха в университе-
та, средният им успех се повиши
с една единица. Това е чиста ста-
тистика. Осъзнаването на това
какво и как да се направи дава
добри резултати. Ние сме органи-
зацията с най-много стажанти,
бизнесът е постоянно при младе-
жите, обяснява им реални казуси,
реални теми и вече сме свидете-
ли как започват да се променят
нещата в екосистемата.
- Кои са другите направле-

ния, по които работи ИКТ клъ-
стерът, г-н Петканов?
- Преди да продължа с въпроса

ви, бих искал да допълня още не-
що, което е изключително важно
за връзката образование – биз-
нес. Наши пълноправни и асоции-
рани членове са всички универси-
тети в града - ИУ, ТУ, МУ, ВВМУ
и двата частни– ВСУ и ВУМ, как-
то и специализираните средни
училища. Тази мащабност ни по-
зволява да сме по-продуктивни,
да работим с размах и да намира-
ме адекватни решения по наболе-
ли за бранша проблеми.
Друг принос на ИКТ Клъстер -

МАРИЯНА БОЙКОВА Ученици от математическата гимна-
зия се радват на наградите след стажа.

ИКТ продукти и технологии
на световно ниво
се разработват в града

След тази срещата
на IT бизнеса в със
студенти от Техни-
ческия унимерситет
140 души са приели
да стажуват.
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- Г-н Димитров, много от ги-
гантите в ИТ индустрията са 
стартирали от един гараж. Вие 
сте започнали от един апарта-
мент, където сте сглобявали 
компютри. Как стана?

- Да, нашата история също е “ро-
мантична”. През 1996 г. с още един 
човек стартирахме бизнес в малък 
апартамент на 4-ия етаж, нямаше 
асансьор. Имахме 2 ученически 
стола и 3 чина, купени на старо, 2 
отвертки. Така започнахме да сгло-
бяваме компютри. Не знаехме как 
се прави бизнес, как се обслужват 
клиенти, как се управлява фирма. 
Но аз имах ясната идея какво да 
предложим на хората: индивидуал-
на консултация и асемблиране на 
качествени компютри, подсигуре-
ни от отличен сервиз. 

Първите години бяха интересни. 
Млади хора без опит и пари, но с 
голям ентусиазъм търсехме свое-
то място под слънцето, постоянно 
измисляйки нови начини как да 
спечелим клиенти. Носенето на 
стотици бройки от тежките цветни 
CRT монитори пеша до 4-ия етаж 
остави незабравими “спомени” в 
гърба и кръста ми, но това е отли-
чен урок, който се опитвам да пре-
дам на моите деца и колеги.

Три години по-късно стартира 
сайтът ни ardes.bg – един от пър-
вите специализирани  сайтове 
за компютърна техника. Още по 
онова време предлагахме въз-
можност за електронни поръчки.  
През годините  

Ardes.bg ��������	� 

���� � ���������, 
докато през 2008 г. отворихме 

първия си магазин за лаптопи във 
Варна. Натрупали повече от 10 го-
дини опит, вече знаехме какво да 
правим. Оттогава досега продаж-
бите ни нарастват между 20-25% 
всяка година. 

През 2010 г. създадохме наци-
оналната верига Ardes.bg, която 
достигна до 50 партньорски ма-
газини и сервизи в страната. С 
развитието на интернет продаж-
бите се обезсмисли този голям 
брой партньорства и през 2017 г. 
прекратихме програмата, остана-
ха само собствените и франчайз 
магазини и сервизи в страната, 
фокусирахме се върху онлайн ма-
газина ни. През 2018 г. открихме 
най-големия ни магазин в София, 
а през 2021 г. – нови магазини и 
офиси в Пловдив и Бургас. 

- “Ардес” е пример за компа-
ния, тръгнала от Варна и нало-
жила се в цяла България като 
най-големия специализиран 
търговец на компютри и лапто-
пи. Как успяхте в толкова кон-
курентен пазар? С какво сте по-
различни?

- Упорити сме и постоянни в 
действията си. Не се отказваме 

лесно и продължаваме да търсим 
най-доброто решение за нашите 
клиенти. 

������� �� � ����� ��
��� ���������, 
� ������� �� �����
Само хората, които приемат, че 

е необходимо да полагат посто-
янни усилия за подобряване на 
своята работа, могат да постигнат 
дълготраен успех.

- Кои са вашите конкурентни 
предимства? 

- Според мен основното ни кон-
курентно предимство е желанието 
ни за постоянно усъвършенстване 
на нашата работа. Не се състеза-
ваме с нашите конкуренти, а се 
състезаваме със себе си. Стре-
мим се да ставаме по-добри от 
нас във вчерашния ден.

����������� ��������
���� ����, 
които да правят живота на кли-

ентите ни по-лесен, по-удобен, 
по-сигурен. Затова и въведохме 
множество допълнителни услуги 
като защита срещу инциденти, до-
пълнителна гаранция до 5 години, 
дистанционна поддръжка на тех-
ника, извънгаранционен сервиз и 
много други услуги.

- През какви трудности мина-
вате?

- Най-трудно ми е да променя на-
гласата на колегите ми, че нещата 
не зависят от външни фактори, 
а зависят изцяло от тях самите. 
През годините непрекъснато се 
сблъсквам с оправданията на хо-
рата как нещо не може да стане, 
как някой друг е виновен. Наис-
тина осъзнаването, че животът и 
работата ти зависят от теб самия 
е най-голямата трудност, с която 
се сблъсквам и продължавам да 
търся решение. 

- Вие сте пример за максима-
та “няма невъзможни неща” 
– създали сте фирмата си още 
като студент и 26 години не 
спирате да я развивате. Защо 
избрахте да правите бизнес в 
България, а не избягахте в чуж-
бина?

- Нашата страна е чудесно мяс-
то за живеене. Имаме прекрасна 
природа и качествени специалисти. 
Единствено трябва да сменим на-
гласата си и да повярваме, че по-
добряването на условията на живот 
зависят само и единствено от нас. 
Ardes.bg е абсолютен пример за 
това. Ние сме българска компания, 
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Посещавал съм много страни в 

Азия, Америка, Африка, но всеки 
път се връщам с удоволствие в 

България!
Разбира се, не съм безразли-

чен към заобикалящата ни среда 
и случващото се в страната, но се 
стремя да работя професионално, 
постоянно да подобрявам умения-
та си и да помагам на хората около 
мен да направят това със своята 
работа или живот. Най-вече да 
променят разбиранията си за зао-
бикалящия ги свят в положителна 
посока. Старая се да променя мо-
ите нагласи и тези на хората около 
мен, да обръщаме внимание на 
позитивните неща и да се фоку-
сираме върху тях, но и да не оста-
ваме безучастни към негативните 
и отрицателните неща около себе 
си. Стремя се да давам пример на 
децата си и на моя екип да бъдат 
активни и позитивни, че бъдещето 
зависи от тях и успехът е в техните 
ръце. 

Вярвам, че България има чудес-
но бъдеще, ние сме хората, които 
ще я променят и ще я направим 
отлично място за живеене.

- За вас “социална отговор-
ност” е ежедневие с вашата 
инициатива “Сподели и вдъх-
нови”, която ангажира младите 
хора със съзидателни каузи.

- С няколко мои колеги и съмиш-
леници решихме да започнем да 

������� ������ �
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като им покажем, че в България 

може да бъдеш успешен и да се 
реализираш успешно. Посещава-
ме училища и говорим на различ-
ни теми, пречупени през нашия 
опит и гледна точка.

Най-често говорим за умени-
ята, които са важни в живота на 
всеки човек и които могат да по-
могнат на всеки да се реализира 
успешно, независимо в коя сфе-
ра. Например имаме лекция за 
управление на времето, лекция за 
екипната работа, за лидерството, 
за финансовата грамотност и дру-
ги меки умения, които не се пре-
подават в училище.  Срещаме го-
лям интерес и виждам, че имаме 
прекрасни млади хора, на които 
трябва да се даде пример. 

- В кои градове сте имали по-
добни лекции освен във Варна?

- За момента изнасяме лекции 
основно във Варна, Добрич и 
близките градове. Каним хора и 
бизнесмени от цялата страна, кои-
то да се присъединят към нашата 
инициатива с цел да събудим ин-
тереса на младите хора към учи-
лище и да ги мотивираме сами 
да търсят истините в живота, да 
бъдат мислещи хора, да не търсят 
оправдания, а да търсят решения.

- Кои хора и институции ви по-
магат в това начинание?

- Не търсим помощ, а търсим 
съмишленици, които да вярват 
в нашата идея. Другото е въпрос 
на контакти и договорки с дирек-
торите на училищата, които да ни 
вместят в свободните часове.

- Кои са “нещата, на които не 
ни учат в училище”, за които ис-
кате да се говори повече?

- Смятам, че има огромна нужда 

от промяна на посоката на образо-
вателната система. Крайно време 
е тя да се ориентира към 

�������� �� ������
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В съвременния свят знанията 

и уменията, които младите хора 
придобиват в училище и универ-
ситета, ще са или остарели, или 
ще има много нови знания, кои-
то те не са учили. Затова е важно 
да имат навици за непрекъснато 
учене, непрекъснато подобрение 
на уменията и най-вече създава-
не на навици за логично мислене, 
разсъждаване, търсене и класи-
фициране на информация, работа 
в екип, преодоляване на конфли-
кти, преговори, управление на 
времето, други меки умения. От 
изключително значение е осъзна-
тостта на младите хора и създава-
нето на увереност в собствените 
сили, възпитаването в родолюбие 
и преодоляване на трудностите. 

- Кое може да задържи изти-
чането на млади таланти в чуж-
бина?

- Мисля, че България има нужда 
от национална идея, която да бъде 
приета от хората.  Когато имаш 
цел – къде отиваш и какво искаш, 
пътят е по-ясен и всички заед-
но ще се движим в една посока.  
Вярвам, че ще се намери поли-
тически лидер, който да обедини 
желанията на повечето от мисле-
щите хора и ще насочи България 
във вярна посока.

- Ако трябва да дадете съвет 
на българските политици, ка-
къв би бил той? 

- Да мислят ясно за общите 
неща, които ни свързват като бъл-
гари, и да комуникират помежду 
си за общите ценности, които ни 
обединяват.

Инж. Димитър Димитров:

Ще успеем, като сменим нагласата 
и повярваме, че животът ни зависи 
от нас самите

В “Ардес” не се състезаваме с нашите конкуренти, а по-
добряваме своята работа, казва  собственикът и управител 
на ИТ компанията
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Инвестиции в модерни
202 млн. лева отделя

община Варна от бюдже-
та тази година за обра-
зование. Част от тях се
инвестират в нови сгради
за образователната ин-
фраструктура. Нови 500
места в детските градини
ще бъдат осигурени с ня-
колко мащабни проекта -
строежът на корпуса към
филиал “Слънчогледи”
към ДГ “Дружба”, както и

изцяло нова
детска градина
в район “Одесос”

Нова детска градина ще
се появи в с. Тополи, как-
то и нов корпус към ДГ
“Приказка” в кв. “Кайсие-
ва градина”.
След решението на

предишното правителство
забавачниците да бъдат
безплатни, община Варна
отдели 5 744 700 лв. за из-
дръжката на 11 784 деца в
детски градини и училища.
С тях ще се осигурят по
93,75 лв. намесец за дете в
детска градина или ясла,
това е с 95,3% повече от
досега определената пъл-
на месечна такса от 48
лв.
Вече е подписан и до-

говорът за изграждане

НАДЕЖДА АЛЕКСИЕВА

Седмокласниците от
Варна се класираха
на второ място на
матурите в страната

на нов корпус на СУ
“Найден Геров” на стой-
ност 3,9 млн. лв. Той ще
бъде на четири етажа,
свързан с централното
тяло чрез топла връзка,

осигурени са достъпен
асансьор и стълбищна
клетка. Училището ще се
сдобие с нови 14 класни
стаи за 364 ученици.
Предвидени са и сани-

тарни помещения за хо-
ра с увреждания. На
първия етаж ще се поме-
щава зала за извънклас-
ни дейности, която ще
разреши проблема с не-

достига на общи поме-
щения за провеждане на
мероприятия, празници и
упражняването на раз-
лични занимания по инте-
реси.

Дилян
Георгиев,
търговски
директор на
“ИНТЕРНАЦИОНАЛ
Хотел и Казино”

Постоянната работа дава
сигурност на служителите ни
10 години. Това са хората, които
сформират ядрото на “Интерна-
ционал”. Най-важният компонент
на един хотелски продукт е чо-
вешкият ресурс. Това е особено
валидно за големи, висококатего-
рийни хотели, които предлагат
множество допълнителни услуги.
За нас е изключително важно да
задържаме хората, които имат
мотивацията да се развиват и да
допринасят в максимална степен
за удовлетвореността на нашите
гости.
- Какви са възможностите за

израстване на вашите служи-
тели?
- Хотел “Интернационал” е

един от най-утвърдените и голе-
ми работодатели в регион Варна
с над 500 служители и над 20 от-
дела. В тази голяма структура
имаме множество примери и въз-
можности за развитие – от кру-
пие до мениджър в казиното, от
охранител до вътрешен контрол,
от администратор до отдел “Про-
дажби” и т.н. Голяма част от ме-
ниджърския ни екип са хора, за-
почнали или преминали през на-
шата структура, преди да полу-
чат нова роля в нея. Бих могъл
да дам и личен пример - започ-
нах работа в компанията като

стажант преди повече от 14 го-
дини, бях последна година сту-
дент. През целия период имах
късмета да се уча от страхотни
мениджъри и професионалисти.
Не на последно място “Интер-

национал” е част от холдинг,
включващ още “Рила” в Боровец,
“Бороспорт” и “Гранд Хотел Вар-
на”. Това дава допълнителни въз-
можности за развитие.
- Хотелът се намира много

близо до Варна – това помага
ли, или затруднява намирането
на служители?
- Златни пясъци е на 15-20 ми-

нути от Варна с кола, като за
всички служители има осигурен
транспорт. При нас работят и
служители от населените места
около Варна и Добрич. Смятам,
че за един млад човек е изклю-
чително интересно да работи в
курорт като Златни пясъци. Уни-
калната локация – близо до гра-
да, но едновременно с това от-
делно от него, е изключително
предимство за хора, които търсят
динамиката, интересното, раз-
личното.
- Във вашия бранш често се

чуват оплаквания, че подход-
ящ и обучен персонал се на-
мира много трудно, защо спо-

ред вас е така?
- Факторите са много. Един от

тях е, че туризмът се разглежда
от младите като временна, се-
зонна работа, докато завършат
образование. Задачата пред
всички нас, ангажирани с нами-
рането и развитието на кадри, е
да съумеем да предоставим на
нашите млади колеги и служите-
ли перспектива за развитие и ка-
риера в туризма. Тогава ще раз-
полагаме с кадри, които са моти-
вирани да придобиват нови уме-
ния и да се развиват. В момента
в нашия сектор има глад за ка-
дри, което дава изключително
добри възможности за бързо
развитие на амбициозни и моти-
вирани млади хора, които или
владеят езици, или са добри в
обслужването. Именно това е ед-
на от големите ни цели в “Интер-
национал” – чрез дългосрочна
заетост, прозрачно, коректно и
конкурентно заплащане и отно-
шение към служителите. Смятам,
че около нас има все повече до-
бри примери за коректни работо-
датели, които инвестират не са-
мо в материалната си база, но
едновременно с това влагат все
повече в развитието и задържа-
нето на човешкия си ресурс.

ХРИСТО НИКОЛОВ

Хотелът е един от
най-утвърдените
работодатели във Варна

- Господин Георгиев, “Интер-
национал” е един от малкото
морски хотели, които предла-
гат целогодишна работа на
своя персонал. Какви позити-
ви ви носи тази практика?
- На първо място, целогодиш-

ната работа дава допълнителна
сигурност на служителите ни,
които търсят постоянна заетост и
мислят в дългосрочен план. Не-
малка част от колегите ни са
част от екипа повече от 5 и дори
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сгради за образователната
инфраструктура
С 412 652 лв., отпусна-

ти от държавата, ще бъ-
де обновена професио-
налната техническа гим-
назия във Варна.
Първа езикова гимна-

зия също има с какво да
се похвали, в двора є
скоро ще се появи пър-
вата в града екокласна
стая на открито. Проек-
тът е съфинансиран от
екоминистерството по
програма “Чиста околна
среда - 2022”. Това се
случва, след като 150
ученика са попълнили
анкета със своите жела-
ния и мечти за това как
да изглежда тя.
“Научихме много нови

неща, мерихме стаи, сто-
лове, чинове, пейки, раз-
глеждахме дебели архи-
тектурни книги, посочих-
ме любимото си място на
двора и се разходихме,
за да изберем най-подхо-
дящото кътче за новата
класна стая”, разказват

учениците. Тяще посрещ-
не своите ученици в дво-
ра на гимназията още на
15 септември тази годи-
на.

Добрата база,
професионализмът
на преподавателите
и усърдието
на учениците

дават резултати. Тази го-
дина седмокласниците от
областта пожънаха завид-
ни успехи на национално-
то външно оценяване, ка-
то се наредиха на второ
място след София по ре-
зултати.
Двама зрелостници пък

получиха почетната “На-
ционална диплома” от ми-
нистъра на образование-
то.
Елица Василева от МГ

“Д-р Петър Берон”, пълна
отличничка по време на
целия курс на обучение
от пети до дванадесети

клас, е с отлични оценки
и на двата зрелостни из-
пита, както и на нацио-
налния кръг на олимпиа-
да по английски език.
Константин Иванов от
Първа езикова гимназия е
получил същите резулта-
ти, както и успешни изяви
в национални и междуна-
родни олимпиади, състе-
зания и конкурси, той е
лауреат на Националната
олимпиада по немски
език.
В Специално училище

за ученици с нарушено
зрение “Проф. д-р Иван
Шишманов” е изградена
първата в страната солна
стая за халотерапия.
19 училища и 1 детска

градинаработятпообщо39
международни проекта по
програмата “Еразъм+”. В
тях са включени 1842 уче-
ници и 308 педагогически
специалисти,а230ученици
са обменили знания със
свои връстници в чужбина.

Наесен Първа ези-
кова гимназия ще
посрещне своите
ученици първата в
града екокласна
стая на открито.

Общината
реновира

няколко от
училищата.
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Hype Communication е 
сред малкото агенции за 
публични комуникации, ко-
ито се осмеляват да работят 
извън столицата и го правят 
успешно вече седма година. 
За предизвикателствата на 
това смело бизнес усилие и 
спецификите на местния па-
зар говори Виолина Желяз-
кова – основател и главен 
двигател на агенцията, в 
чието портфолио може да 
видите PR, събития и  диги-
тални кампании за различни 
по големина и сфера на 
дейност бизнеси. 

- Има ли пазар за PR 
бизнеса извън Со-
фия?

- Щом съществуваме и 
растем вече седем години, 
значи има. Засега не можем 
да гоним мащабите и размаха 
на колегите в София, но това 
и никога не е била целта ни. 
Създадох HYPE за малките 
и средните бизнеси от на-
шия град, които имат нужда 
от подобна услуга, но имат 
нужда също от разбиране на 
локалния контекст. Ние си 
познаваме хората и имаме 
претенция, че можем да им 
продадем продукт, услуга 
или събитие по най-добрия 
начин. Варненци са хора със 
самочувствие и трудно възпри-
емат привнесени маниери и 
аргументи. Градът ни пулсира 
със свой собствен ритъм и 
нашата работа има за цел да 
го улови и впрегне в полза на 
клиентите ни. 

В годините започнаха да ни 
търсят и бизнеси не само от 
Варна, но и от региона. Ако 
във Варна сме малко колеги, 
то може да си представите, че 
в Русе, Шумен и Добрич избо-
рът е още по-ограничен. 

Имаме и немалко клиенти, 
които са базирани във Варна, 
но работата им е с национален 
мащаб – те могат да работят с 
всеки, но предпочитат да избе-
рат специалисти със сходен до 
техния манталитет и разбира-
не за света. 

- Има ли хора и инициати-
ви, за които си струва да се 
чуе извън града?

- Ако аз като професиона-
лен комуникатор не вярвам 
в това, то не знам кой би го 
направил. По редица причини, 

Виолина Желязкова:

PR бизнесът има почва 

сред които и инфраструктур-
ни, Варна остана изолирана и 
не е лесно всички прекрасни 
хора, които творят и работят 
тук, да получат полагаща-
та им се трибуна. Оставам 
оптимист, че тепърва градът 
ни ще покаже истинската си 
значимост в икономически, 
социален и най-вече културен 

план. 
- Какви са клиентите, кои-

то търсят комуникационни 
услуги във Варна?

- Трудно ми е да намеря 
една сходна черта, тъй като ва-
рират от индивидуални експер-
ти в някоя област  до големи 
международни организации. 
Общото е далновидността 

им, че София не е България 
и макар да сме малка страна, 
следва да проявяват гъвкавост 
в различните региони, в които 
работят. Другото общо е вяра-
та им в нас и в това, че един 
малък, но идеен екип може да 
доставя услуга на високо ниво. 
Ние от своя страна се опитва-
ме да оправдаем тези очаква-

ния и се радваме на успехите 
им като наши. 

Работата с агенция е много 
специфична, защото, от една 
страна, ние сме външни хора 
и е добре да запазим този 
външен поглед, за да сме 
полезни. Но от друга стра-
на се изисква да сме много 
добре информирани за всичко 
случващо се в организации-
те, за които работим – дори 
и с вътрешните динамики в 
техните екипи. В случаите, в 
които успеем да си дадем това 
взаимно доверие, нещата се 
получават. 

- Какво ви предстои до 
края на лятото? 

- Друга специфична черта за 
нашия град е тотално обърна-
тият работен календар. Ние не 
ходим на море, ние живеем 
и работим до морето и когато 
цяла България е при нас през 
юли и август, за да почива, 
във Варна работим наистина 
здраво. 

Календарът ни е пълен с 
кампании и активности до 
края на годината, така че 
работно отдавна сме в септем-
ври и октомври. На нас като 
агенция предстоят няколко 
интересни неща, сред които 
обявяването на нов отдел. 
Той ще се занимава с една 
от нишовите услуги, които 
предлагаме и в която, смея 
да твърдя, сме лидери на 
национално ниво. Ще имаме 
нов офис, разрастване на 
екипа и, надяваме се, поло-
жителни отзиви от няколкото 
нови клиенти, с които наскоро 
започнахме работа и тепърва 
предстои да се сработваме. 

край морето
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Бизнес навигация...
Пенко Стоянов. Трусът в из-
пълнителната власт и бърза-
та смяна на правителства
доведе до сериозен спад на
инвестиционната дейност
на държавата и общините,
коментира Стоянов.
Строителите се гордеят с

новите кооперации във вар-
ненския квартал “Изгрев”, кой-
то е израснал на терените на
бившия завод “Вано”, произво-
дител на дизелови двигатели
до 90-те години на миналия
век.
През миналата година е за-

вършена и фабриката за опа-
ковки до село Тополи. Друга
голяма инвестиция е заводът
за полипропиленово фолио в
Девня, където е монтирана
най-голямата машина в Евро-
па. Според Пенко Стоянов то-
ва са фабрики лидери в Евро-
па.
Италианска фирма е анонси-

рала завод за производство
на зарядни станции и батерии
за автомобили.

Транспортът дава
8% от добавената
стойност

на бизнеса на Варна. Произ-
ведената продукция в транс-
порта във Варна е за над 900
млн. лв., като в сектора работ-
ят над 8,5 хил. души. В града
е седалището на един от голе-
мите товарни автомобилни
превозвачи - “Дискордиа”,
която е и сред 14-те най-сил-
ни компании в региона.

(Продължение от XIII стр.)
IT бизнесът класира Варна

втора по заетост след Со-
фия. Неслучайно, когато го-
лемите IT компании търсят
къде да открият свой офис
след столицата, Варна е пър-
вото място, на което реша-
ват да хвърлят котва. През
2020 г. “Файненшъл таймс”
постави града в топ 10 на
малките европейски региони
на бъдещето по показателя
ефективност на разходите.

Варна е привлекателно мя-
сто за технологичните компа-
нии с ръста на заплатите в ди-
гиталния сектор (3000 лв.
средно). В сектора са заети
към 3200 души, а и има недо-
стиг на кадри. Клиенти на
580-те фирми в сектора на ин-
формационните и комуника-
ционните технологии са чуж-
дестранни фирми, но пък еки-
пите са във варненски офиси и
в града се плащат заплати и
данъци.

Малкият бизнес е гръбна-
кът на варненската икономи-
ка - според националната
статистика през 2020 г. за
областта фирмите с наети
до 9 души са 93,2%,

5,7 на сто са
предприятията,
в които работят от
10 до 49 служители,

1 на сто са фирмите с 50 до
249 наети и 0,1% са големи
компании с над 250 работни-
ци.
Средната годишна заплата

към 2020 г. във Варна е 15
299 лв., което е 1274,9 лева
месечен доход. Данните за
март тази година показват ни-
во на средна заплата от 1428
лв.
Строителството е на тре-

то място в икономиката на
Варна с дял 11,3% от добаве-
ната стойност.
Това се дължи на разраства-

нето на региона, на жилищно-
то строителство, както и на
проектите, които изпълняват
големите пътностроителни
компании.
В момента инженерното

строителство е със спад от
50%, регистрира председател-
ят на строителната камара

Общината изпъл-
нява поетапно
своята програма
за ремонт на път-
ните артерии.
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Изправен съм пред различни 
предизвикателства, които съм 
готов да посрещна с нови търгов-
ски идеи и инициативи, както и 
с прозрачна и открита търговска 
политика. Основната ми цел е да 
постигнем устойчиво и стабилно 
позициониране на пристанището 
на пазара, като прилагаме гъвка-
ви и адаптивни пазарни механи-
зми. Пристанище Варна има клю-
чово значение за морския сектор 
и за икономическото развитие на 
Варна и региона. За реализаци-
ята на тази цел ще работим кон-
структивно, обръщайки внимание 
на всеки детайл, внедрявайки 
нови технологични решения, за 
да достигнем до изграждането 
на съвременна и ефективна биз-
нес политика на дружеството.

На първо място ще работим за 
разгръщането на пълния потен-
циал на пристанището. Това ще 
ни даде необходимата стабилност 
и по-добри финансови резултати, 
което ще позволи да се фокусира-
ме върху конкурентоспособност 
на дружеството не само сред 
местните пристанищни операто-
ри, а и на международния пазар. 

Планираме да стартираме об-
новяване на техническия парк. 
Ще бъдат запълнени липсва-
щите парчета в експлоатаци-
ята, като ще оптимизираме и 
работния процес, за да създа-
дем една по-благоприятна сре-
да за работа на служителите. 
Това ще подобри качеството на 
предлаганите услуги и изпълне-
нието на стопанската и социал-
ната политики на дружеството.
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Стартовият пакет от инвести-

ции, част от новата визия за раз-
витие на “Пристанище Варна” 
ЕАД, обхваща всички направ-
ления и дейности. Стремежът 

“Пристанище Варна” ЕАД –
от малките детайли до мащабната картина

Нова визия за развитие и стремеж 
към по-висока конкурентоспособност

Ивайло Гаврилов,
изпълнителен директор 
на „Пристанище Варна“ ЕАД

е да се действа паралелно и в 
двата пристанищни терминала.

Заложените инвестиционни про-
екти ще стартират стъпка по стъп-
ка. Тази година в пристанищния 
терминал Варна-изток ще започ-
не изграждане на зърнен терми-
нал и разширяване на съществу-
ващите складови стопанства, за 
да се увеличат възможностите 
за съхранение на зърно. Заложи-
ли сме си срок за въвеждане в 
експлоатация до края на 2023 г. 

Паралелно с това ще започне и 
подготовка за изграждане на зър-
нен терминал на пристанищния 
терминал Варна-запад, който ще е 
с двойно по-голям капацитет и със 
срок на изграждане 2024-2025 г.

Фокусирали сме се и в разви-
тието на “зелено пристанище”, 
което да обслужва бързо и ефек-
тивно плавателните средства и в 
същото време да минимизира за-
мърсяването на въздуха и водата. 

Пристанището следва да има 
и добри наземни връзки, които 

да позволят бърз и надежден 
достъп до другите видове транс-
порт. Предстои също внедрява-
нето на модерни технологии за 
осигуряване на енергийна не-
зависимост на пристанището.

�����
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За да удовлетвори изискванията 

на своите клиенти и да осигури не-
обходимите товарни норми, дру-
жеството увеличава и човешкия 
ресурс в експлоатационните си 
отдели. В тази посока няма да се 
изгуби нишката, водеща към при-
оритизиране на социалната поли-
тика и поддържането на спокой-
на работна среда в дружеството.

Измененията в бизнеса, на-
стъпили вследствие на иконо-
мическата криза, засягат всички 
сектори. Налице е липса на ка-
чествени специалисти или сла-

ба мотивация от тяхна страна. 
“Пристанище Варна” ЕАД не 

прави изключение. Инженерни-
те специалности стават все по-
малко атрактивни. Мениджър-
ският екип на пристанището е 
в дългогодишна тясна връзка 
с Висшето военноморско учи-
лище “Н. Й. Вапцаров”, Техни-
ческия университет - Варна, и 
Варненската морска гимназия 
“Св. Николай Чудотворец”, за 
да получава постоянно инфор-
мация за завършващите нови 
кадри. Ежегодно предоставяме 
база за стажантските програ-
ми на ученици и студенти за 
провеждането на практическо-
то си обучение на територията 
на пристанищните терминали. 

� ��	����	��� �
��	�
��� �	��
Пристанище Варна над век е 

имало и ще има важно нацио-
нално и международно значе-
ние и всички процеси на заден 
план, които са нужни за поддър-
жането на това име и неговия 
прогрес в крак с настоящето, 
са поставени на преден план 
в погледа на ръководството. 

То е насочено към растежа на 
дружеството и отдаденост към 
ангажиментите чрез мобилизи-
ране на ресурси и време, за да 
бъдат взети правилните решения.

Постоянство в активните 
действия по развитието на прис-
танището е основата, на която 
стъпва новата визия на “Прис-
танище Варна” ЕАД. Многофак-
торната пристанищна дейност 
изисква ежедневно и непрекъс-
нато планиране, приоритизира-
не на процесите и стратегическо 
изпълнение, които се прилагат 
на много високи обороти от на-
стоящия мениджърски екип.

С правилна политика, добър 
екип и общи усилия се надя-
вам, че ще поемем правилния 
курс на развитие и ще превър-
нем “Пристанище Варна” ЕАД 
във водещ икономически и 
пристанищен център в страната.

XХVПОНЕДЕЛНИК, 15 АВГУСТ АВГУСТ 2022 Г.
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Красимир Узунов:
НАДЕЖДА АЛЕКСИЕВА

- Г-н Узунов, какъв човек
сте?
- Човек на действието, оби-

чам новите неща, обичам да
решавам всички проблеми -
както в бизнеса, така и житей-
ски, като събереш всичко това,
става - щастлив човек! (Смее
се)
- Кое е най-важното каче-
ство за един бизнесмен?
- Да си пази името, да си пла-

ща сметките на държавата, ви-
зирам онези 10% данък печал-
ба. Обичам чисти сметки - пър-
во, за да ми е спокойно, и вто-
ро - за да не те закачат по този
начин на някоя въдица. Много
хора са закачени така и ги дър-
пат от време на време.
- Вие сте един от най-бога-
тите хора в България. Трудно
ли се успява у нас?
- По принцип е трудно, да. Но

като хванеш правата пътека,
става много лесно. Като си пла-
щаш данъците и си организи-
раш нещата като в казарма. Аз
съм бивш военен, навремето
изключен от партията и оставен
на произвола на съдбата след
10 години честна служба. Тога-
ва си

реших проблема с
две стари копирни
машини и отворих
първото частно
копирно ателие

във Варна, от което печелех
много пари на ден!
И така досега. Но най-важно-

то е да правиш нещата честно
и почтено, няма да чуете, че
Узунов дължи пари на някого.
Имам назначени около 280 слу-
жители, отделно по различни
договори още 150 - до послед-
ния работник никой няма да се
оплаче от мен.
- Как се роди идеята за
един от най-модерните жи-
лищни комплекси в града -
“Варна сити парк”?
- Да, той е моята гордост - бе-

ше абсолютно предизвикател-
ство да прокопаеш със собстве-
ни пари земята на 2000 метра,

За три години
Варна може
да стане
Карлови Вари
� Морската градина на Варна е
труднодостъпна. За мен проблемът
със заведенията е безобразният
шум, който се носи до ранни зори
и тормози хиляди варненци, казва
бизнесменът
� Лакомията е смъртен грях -
направих едно по-различно място
за живеене, продавам за около
1000 евро квадратния метър

мо 3 блока, които са на от-
стояние 100 метра един от
друг.По тозиначиннямазасенч-
вания и северни изложения.
Първият комплекс е разполо-

жен в 16 декара ограден парк,
живеещите тук могат да си пу-
скат спокойно децата да си
играят на криеница, да карат
ролери и през цялото време да
ги наблюдават от балконите.
Създадена е и специална алея
за кучета.
Няма безразборно паркира-

ли автомобили навсякъде, вме-
сто тях - красиви беседки, зе-
ленина и сянка за летните же-
ги. В комплекса си ходят на
плаж в парка - басейнът рабо-
ти целогодишно, може и Нова
година да посрещат във водата
дори. Предстои да отрежем
лентата на новия разширен
комплекс на юг до две години.
Направих едно по-различно

място за живеене, продавам
за около 1000 евро квадратния
метър. Питат ме - защо не
искаш 1500? Отговорът, който
давам от 2008 година насам, е
- лакомията е смъртен грях.
Питат ме - защо нямаш само-
лет? Ами мога още утре да
имам, но не ми трябва. Бизне-
сът ми е тук и ако искам да
пътувам, мога.

да откриеш минералната вода,
част от нескончаемия водоно-
сен слой край Варна - нескон-
чаем източник на енергия.
През социализма тук са тър-

сили нафт, изкопали са близо
50 кладенеца, но вместо него са
открили минерална вода. Аз
имах тази информация и отидох
в Басейнова дирекция, попъл-
них нужните документи и след
един месец имах разрешение
да копая в мястото, на което се
намира сега комплексът, което
вече бях купил.
Прокопаването струваше 100

лева на метър - по 2 км, стана 2
милиона. Аз имах парите за то-
ва от продажбата на мол “Вар-
на”. Излезе прекрасна лековита

гореща вода на 48 градуса с де-
бит 100 кубика на час. Идеята
беше да пречистим водата и да
я използваме за пиене и ото-
пление. Направихме специална
инсталация, с която я пречи-
стваме. Следващата стъпка бе
да я озонираме и такава тече в
комплекса. Със специализирана
система изстудяваме водата, та-
ка че

в чешмите тече
топла и студена
минерална вода
И сега се изгражда комплекс

“Варна сити парк - юг плюс”,
който също е базиран на нова
концепция, според която на 20
декара площ се разполагат са-
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- Може ли тези находища на
минерална вода да се използ-
ват за нуждите на повече
граждани на Варна?
- Варна лежи върху находища

от тази вода, има вече прокопа-
ни десетки кладенци и ми хрум-
на следната идея. За да се спре
цикличността на туризма във
Варна - да направим града ни
новите Карлови Вари и

да приемаме туристи
почти целогодишно
Вече съм представил идеята

на кметската и областната упра-
ва, на някои варненски депутати.
Убеден съм, че може да рабо-

ти - имаме всичко необходимо -
вода, която е лековита, готови
кладенци, за които няма да пла-
щаме, материалната база - хо-
тели и места за отсядане, пер-
сонал, който да обслужва тури-
стите, и не на последно място -
летище. Дори не трябват и мно-
го инвестиции. В момента общи-
ната стопанисва минералната
вода. По времето на COVID за-
болеваемостта сред обитатели-
те на комплекса беше три пъти
по-ниска - отново заради полез-
ните свойства на водата - по-
лзите са безкрайни. Убеден
съм, че Варна може да стане
Карлови Вари до 3-4 години.
- Какви други ползи може

да има Варна от топлата во-
да?
- Другата ми идея е да се до-

бави малко температура от тер-
мопомпи към минералната вода
на града и да се използва за от-
опление на жилищни сгради,
където има инсталации, а къде-
то няма - може да се прокарат.
Това се прави на много места

в Европа. С тези 40-50 кладене-
ца, които съществуват в момен-
та, можем да стоплим Варна.

Както се казваше
в една поговорка
- “Във вода газиш,
жаден ходиш” -
надявам се това
да се промени

и да използваме това богатство
под краката ни рационално.
- Паркирането във Варна е

голям проблем, като визио-
нер имате ли идея как можем
да се справим с него?
- Имах идея още когато бях

общински съветник преди 12 го-
дини. Тогава поръчах проучва-
не, което лично финансирах за
възможностите за построяване
на подземни паркинги в центъра
на Варна. Оказа се, че това мо-
же да стане на няколко места,
едно от които е в сърцето на
града - пред Катедралния храм,
между двата съществуващи
надземни паркинга. Исках да го
направим съвместно с общината
в публично-частно партньор-
ство, законът за което обаче та-
ка и не беше приет.
Само там могат да паркират

800 автомобила. Има още ня-
колко подходящи места, ако ня-
кой се интересува, готов съм да
му ги кажа.
- Какво мислите за забрана-

та на автомобили в част от
крайбрежната алея?
- Зависи кого питате, мнения-

та са разделени. Собствениците
на автомобили искат достъп с

на апаратура и всичко необхо-
димо, за да работи на съвре-
менно ниво. Имах възможност
да го финансирам с парите от
продажбата на мола. Даже из-
готвиха по моя поръчка проект
във Виена.

На мястото на старите
и полуразрушени
сгради смятах да
построя студентски
общежития за 800 души

- от това щях да печеля аз.
Но явно съм настъпил много

интереси и така и не се прие
идеята, помолиха ме да не го
правя. Тогава създадох соларен
парк, той работи вече 10 години
и спечелих пари - продавам ток
на държавата по най-високите
цени.
- Кое е следващото нещо,

към което сте се устремили?
- Първо да завършим ком-

плекса “Варна сити парк юг”.
Наближавам възраст, в която е
добре да забавиш темпото. Ис-
ка ми се да помогна на градска-
та управа в използването на
ценната минерална вода.
- За какво си мечтаете?
- Да не губя приятели, да за-

пазя доброто си име и автори-
тет - това е повече от частен
самолет и вила в Ница.
- На какво учите децата си?
- На същото - да бъдат чест-

ни, да запазят името и репута-
цията си, да уважават и крепят
семейството. Дъщеря ми живее
в Англия, в момента си гледа
децата. Синът ми работи в се-
мейния бизнес.
- Какво може да се направи,

за да бъде Варна още по-до-
бър град за живеене?
- Трябва ни развита икономи-

ка, да не разчитаме само на ту-
ризма, който е краткотраен и
зависим бизнес. Винаги съм
смятал, че част от данъците
трябва да остават в общините.
Имаше такива идеи, но така и
нищо не стана.
Често кметът остава с върза-

ни ръце, длъжен е да плати
нужните разходи. Зависимостта
на кметовете от държавата
предопределя до голяма степен
тяхното бездействие. На Варна
є липсва и индустриална зона.

колата си - на ресторант не се
ходи с автобус.
На практика Морската гради-

на е труднодостъпна. За мен
проблемът със заведенията е
безобразният шум, който се но-
си от тях до ранни зори и тор-
мози хиляди варненци. Звукът
стига до общината, пропищели
са и жителите на кварталите
“Чайка” и “Левски” - дрънчат им
прозорците в 2 посред нощ - то-
ва е недопустимо.
- Сега вълнувате ли се от

политика?
- Не, след като бях там и ви-

дях как се правят избори. При-
ветствам машинното гласуване -
то е най-чисто и честно.

- С кое свое начинание се
гордеете най-много?
- С построяването на мол

“Варна” и най-вече с неговата
продажба. С годините нещо се
обърка в мениджмънта му и не
беше успешен. Сега новите
собственици смятат да го транс-
формират в здравен център.
- Имате ли идея, която смя-

тате за реална и успешна, но
не сте осъществили по някак-
ва причина?
- Да, проектът за нова болни-

ца на мястото на МБАЛ “Света
Анна”. Като бях общински съ-
ветник, предложих да построя
чисто нов терапевтичен център
за собствена сметка - с модер-

Kpacимиp Узyнoв
e poдeн нa 10
ceптeмвpи 1953 г.
в Pyce. Възпитаник
на BBMУ “H. Й.
Baпцapoв”, което
завършва през
1977 г., дo кpaя нa
1989 г. e oфицep oт
Boeннoмopcкитe
cили.
B нaчaлoтo нa

1990 г. зaпoчвa
coбcтвeн бизнec,
кaтo ocнoвaвa eднa
oт пъpвитe чacтни
фиpми във Bapнa –
“Интepcepвиз
Узyнoв” ET.
Пpeз oктoмвpи

фиpмaтa ce
тpaнcфopмиpa в
“Интepcepвиз
Узyнoви” AД c
ocнoвни aкциoнepи
члeнoвeтe нa
ceмейство
Узyнoви.
Чpeз

дpyжecтвoтo cи
“MOЛ Bapнa” EAД
Узунов изгpaжда и
по-късно продава
успешно за 120
милиона евро мол
“Bapнa”, кoeтo e
oбявeнo зa
нaй-гoлямaтa
инвecтиция в
тъpгoвcки плoщи в
Бългapия зa 2007 г.
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На имотния пазар
все още е горещо Активното строи-

телство на нови
жилища във Варна
е предимно на се-
вер от града във и
около най-близки-

те курорти като
Св. Константин и
Елена и Златни

пясъци.
СНИМКА:
“24 ЧАСА”

ХРИСТО НИКОЛОВ

Новото жилищно
строителство се
развива предимно
на север от
града, в курортите

Варна се нарежда на второ
място в страната по ръст
на цените на жилищните

имоти след София. Морската ни
столица излезе от един период
на по-бавно растящи цени и от-
белязва ръст от близо 11 на сто
през второто тримесечие в
сравнение със същия период на
миналата година.
Средната цена на жилищата

във Варна в момента е между
971 евро за квадратен метър,
ако се осланяме на данните на
Bulgarian properties, и 1100 евро
според последния анализ на
имотна агенция “Имотека”.
И с двете цифри обаче

ръстът на цените във
Варна изпреварва
този в Бургас и Пловдив

и нарежда морската столица на
второ място в страната.
Друг показател за оживление

на пазара е отбелязаният ръст
в продажбите от 35 на сто през
първото тримесечие и 10,6 на
сто през второто.
Вярно е, че този ръст се заба-

вя, но това охлаждане в момен-
та важи за цяла България. За
Варна дори не може да се на-
рече охлаждане, там имотният
пазар все още е горещ, тъй ка-
то този ръст на сделките

е доста по-висок от
средния за страната

и изпреварва значително ръста
в Бургас и в другите големи гра-
дове.
В София по същото време

броят на сделките на практика
спря да расте – увеличението
спрямо второто тримесечие на

2021 г. е под един процент –
0,28%.
По принцип активността на

имотния пазар по Черноморие-
то се забавя през последните
месеци, но все пак е по-висока
от средната за страната.
Общият ръст на сделките в

седемте морски служби на
Агенцията по вписванията -
Балчик, Бургас, Варна, Кавар-
на, Несебър, Поморие и Царево,
е над 30% за полугодието, кое-
то

е чувствително
по-високо от
средното 7%
за страната

и 5,3% за десетте най-големи
града.
Най-много от сделките по

Черноморието са изповядани
именно във Варна – 4328 покуп-
ко-продажби за второто триме-
сечие и 7799 за първите шест
месеца на годината.

Причините за това състояние
може да се търсят на няколко
места. Във Варна, както и по
цялото Черноморие, в момента
тече процес по изтегляне на ру-
ските притежатели на имоти.
Санкциите срещу Русия заради
войната в Украйна и прекъсна-
тите директни полети направиха
така, че руснаците с жилища по
морето на практика нямат до-
стъп до тях. Те трябва да летят
през Истанбул, което значител-
но оскъпява транспорта.
Но и преди войната девалва-

цията на руската рубла

направи за руснаците
неизгодно да купуват
и поддържат имоти

по българското Черноморие и
тяхната продажба предимно на
български граждани предста-
влява в момента значителен
дял от новите имотни сделки.
Специално варненският пазар

на имоти има и една особеност
– цените в самия град видимо
не нарастваха в последните го-
дини, защото оживлението и съ-
ответно по-високите цени се от-
насяха по-скоро за имотите във
и около близките курорти като
“Св. св. Константин и Елена”,
Златни пясъци, както и на юг от
града. Жилищният пазар в са-
мата Варна не е чак толкова
развит и затова изглеждаше, че
там не се сключват много сдел-
ки, нито пък имаше видимо на-
растване на цените.
Разликата с Бургас е доста

осезателна – там имаше

и продължава да има
доста компактно руско
присъствие на
имотния пазар

всамия градиспоредексперти то
не е повлияно чак толкова сил-

но от сегашното оттегляне на
руснаците, колкото са засегнати
курортите по Черноморието.
“Във Варна от началото на го-

дината има доста голямо
украинско присъствие от бежан-
ците. Не бих казал, че са актив-
ни в купуването на жилища, но
раздвижиха значително наем-
ния пазар и това е също една
от особеностите на местния па-
зар на недвижими имоти”, каза
пред “24 часа” Добромир Ганев,
председател на Национално
сдружение “Недвижими имоти”
и собственик на агенция “Фо-
рос”, която започва дейността
си във Варна.
Според Ганев

Варна сякаш е обречена
да продължи да
развива своя
имотен пазар,

тъй като градът привлича доста
голяма вътрешна миграция от
цяла Североизточна България.
“Той е силно развит промишлен
и академичен център, има до-
бри възможности за намиране
на високоплатена работа и това
оказва влияние”, каза Ганев.
Новото строителство обаче

е по-активно на
север от града
Напоследък масово се за-

строява територията на курорта
“Св. св. Константин и Елена”, а
във и около Златни пясъци от-
давна се усвояват нови терито-
рии.
Напоследък много инвестито-

ри гледат и в южна посока и
може би в недалечно бъдеще
строителството на нови жилища
ще бъде доста активно във и
около кварталите “Галата”, “Зе-
леника”, около местността При-
бой и още пљ на юг, смята До-
бромир Ганев.

Варна е голям
притегателен цен-
тър за активни хо-
ра и това влияе
положително на
имотния пазар.
СНИМКА: “24 ЧАСА”
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Добра инфраструктура
в подкрепа на бизнеса
в Южната
промишлена зона

стартирали
през пролетта

- до ул. “Св. св. Кирил и Мето-
дий” в “Аспарухово”, където е из-
вършен основен ремонт на два
паркинга до бл. 42, на подходите
около блока и съседните бл. 40 и
бл. 38, реконструкция на спорт-
ното игрище, изграждане на ос-
ветление и кът за отдих.
Продължават дейностите в

пространствата между ул. “Фан-
тазия”, улицата северно от бл.

78, бул. “Христо Смирнен-
ски”, ул. “Хан Кубрат”
и ул. “Добрин Васи-
лев” в кв. “Троше-
во”.
Проектите там

предвиждат зеле-
ни площи и зони за
отдих с пейки, кош-

чета за отпадъци и
перголи. Предвидени

са ремонт на спортната
площадка до бл. 80, изграждане
на фитнес на открито до бл. 81,
площадка за разходка на домаш-
ни любимци до бл. 75 и разширя-
ване на паркингите.
Ремонти се извършват в зоната

между т.нар. експериментални
блокове в кв. “Изгрев”, където се
оформят пешеходни алеи с пар-
кова мебел, ремонтират се тро-
тоари и се градят нови паркинги
на зелена фуга.
Напредват и дейностите в 17-и

микрорайон в “Приморски”, къде-
то се извършва изграждане дет-
ски площадки, кътове за отдих,
пешеходни алеи и тротоари по
улиците “Бор”, “Явор”, “Д-р Ана-
стасия Головина”, “Зора”, “Св.
Ирина”.
Част от уличното осветление е

подменено с енергоспестяващо.
Готови са кът за отдих и много-
функционално игрище с баскет-
болни кошове и футболни врати
близо до ул. “Царевец” в “При-
морски”. Строителни дейности се
извършват на пл. “Лаврентий” и
междублоковите пространства
около него. Там проектът пред-
вижда изграждане на беседки,
фитнес на открито, модерни дет-
ски площадки и спортни игрища.
Предстои ни още много работа

по всички междублокови про-
странства, които сме заложили в
бюджета на общината. Надявам
се, въпреки трудностите и тежка-
та инфлация, да изпълним проек-
тите, коментира Христо Иванов.

Общината продължава
програмата за развитие
на междублоковите
пространства

Развитието на отделните зони
във Варна и междублоковите
пространства са приоритет, по
който общината работи упорито
през последните години. Това
включва изпълнение на редица
проекти, спечелени по програма
“Региони в растеж”, както и инве-
стиране на средства от общин-
ския бюджет, разказва зам.-кме-
тът на Варна Христо Иванов.
Той припомни, че вече са за-

вършени основните ремонти на
улици, свързани с бул. “Васил
Левски”, сред които “Братя Бък-
стон”, “Царевец”, “Мир”, “Разлог”,
както и на първия етап на “Под-
вис”. Разработен е проект за ре-
монт на “Дубровник”, която за-
почна да се ремонтира.
Специално внимание се отделя

на инфраструктурата, свързана с
бизнеса.

От изключителна
важност бе
завършването на
ремонта на моста

към Южната промишлена зона,
който бе в много лошо състоя-
ние. Тази година сме заложили
средства за ремонт и на основ-
ната пътна артерия в зоната - в
участъка от Северния пътен въз-
ел на Аспаруховия мост до кла-
повия мост, включително и ули-
цата, която е напречна връзка
към завод “Булярд”, който се

Междублоковите пространства в 10-ина от кварталите бяха облагородени.

надявам да изпълним, въпреки
опитите за саботаж на проектите
на Варна, коментира зам.-кметът.
Вторият етап предвижда ре-

монт на западната наземна връз-
ка, в участъка от клаповия мост
до обръщача на остров пред пе-
тролната база.
“В бюджета на града са пред-

видени и средства за проектира-
не на основен ремонт на 14 под-
леза, включително по бул. “Княз
Борис I” и по пътя за курортите.
Направени са обследвания и на
няколко автоподлези в града, ка-
то на база на издадените пас-
порти, предстои възлагане на съ-
ответните ремонти”, коментира
още Христо Иванов.
В капиталовата програма на

община Варна за 2022 г. в дей-
ност за изграждане и рехабили-

тация на улична мрежа са зало-
жени 66 млн. лв., като част от
обектите са преходни. По пред-
ложение на районните админи-
страции са включени ремонти на
улици и булеварди, като за “Оде-
сос” са заложени над 14,5 млн.
лв., за “Приморски” - над 43,5
млн. лв., за “Аспарухово” - около
14,5 млн. лв., за “Младост” – над
15 млн. лв., и за “Владислав Вар-
ненчик” - над 6,5 млн. лв.
Повече от 9,6 млн. лв. са пред-

видени и за с. Тополи, с. Звезди-
ца и с. Каменар. Не са пропусна-
ти и селищните образувания –
например за изграждане и ас-
фалтиране на улици в “Добрева
чешма”.

На финала са
редица проекти,

ЗАМ.-КМЕТЪТ
ХРИСТО ИВАНОВ

Положен бе и нов
асфалт по някои
квартални улици.

Предстои ремонт на улиците,
извеждащи трафика
по Аспарухов мост
Община Варна има изготвени

проекти за основен ремонт на ос-
новни улици и булеварди, сред
които: ул. “Девня” в участъка от
ул. “Атанас Москов” до бул. “Ре-
публика”, ул. “Атанас Москов” от
голямото кръгово до ул. “Девня”,
пътят от кв. “Аспарухово” за кв.
“Галата” и панорамният път за ку-
рорта Златни пясъци, който е пре-
къснат от свлачището, както и са-
мото свлачище.
Те бяха представени на Нацио-

налното сдружение на общините и
на Министерството на регионално-

то развитие за осигуряване на фи-
нансиране. Това са стратегически
проекти, тъй като ул. “Атанас Мо-
сков” и ул. “Девня” се явяват като
един околовръстен път, който из-
вежда трафика по Аспаруховия
мост, а панорамният път е алтер-
натива на пътя за Златни пясъци,
който е връзката между съседните
общини и изхода за Румъния.
През април т.г. приключи първи-

ят етап от благоустрояването и на
кв. “Кайсиева градина”, за което
правителството на ГЕРБ осигури 8
млн. лв. държавно финансиране.
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в повече от 10 специалности
НАДЕЖДА АЛЕКСИЕВА

Всеки трябва
да се убеди,
че профилак-
тичните пре-
гледи са
много важни
за здравето
му и да про-
веде разго-
вор с личния
си лекар.

Езда за деца
с увреждания
и проблеми
в развитието

Безплатни прегледи в пове-
че от 10 направления,
включително и за редки

заболявания, стартираха в на-
чалото на юни като част от об-
щинските здравни програми за
профилактика и рехабилитация
на общественото здраве. Вклю-
чени са рехабилитация при хи-
потерапия на деца с уврежда-
ния и проблеми в развитието -
ефективна лечебна физкултура
и езда. Ранна диагностика и
профилактика на заболяванията
на щитовидна жлеза - скринин-
говата програма включва ехо-
графско изследване.

Планира се да бъдат
обхванати 798 души
Програмата ще изпълняват ня-

колко лечебни заведения, като
се изисква предварително запис-
ване на посочените телефони.
Друга възможност е скрининг

на заболяванията на белия дроб
- програмата е комплексна и да-
ва възможност за ранна диагнос-
тика на белодробните болести,
както и проследяване на хора,
преболедували COVID, за уста-

новяване на евентуални последи-
ци за здравето им. Планира се
да бъдат обхванати 876 души.
Включени са и профилактични

прегледи на миопия и ранното
детско зрение, които ще обхва-
нат до 200 деца от градини №14
“Дружба”, №16 “Слънчева дъга” и
№31 “Крилатко”. Изпълнението
на програмата ще се осъществя-
ва от Специализираната болница
по очни болести за активно ле-
чение във Варна.
В Специализираната болница

по очни болести за активно ле-
чение хората над 50-годишна
възраст ще могат да се включат
в скрининг на очните заболява-
ния - програмата е насочена към
лица, които все още не са диаг-
ностицирани. Тя има за цел ран-
но откриване, профилактика и
насочване за лечение на съдови
заболявания на ретината и ма-
кулната дегенерация, свързана с
възрастта.
В програмата е включена и

профилактика на рака на гърдата
- свързана с ранна диагностика и
превенция на болестта. Изслед-
ванията се извършват с най-мо-
дерния апарат, единствен във
Варна и втори в страната.
Иновативният метод на изслед-

ване е напълно безвреден и по-
зволява откриване на туморно
образувание с много малки раз-
мери - под 3 мм. Прегледът се
извършва на принципа на термо-
графския метод с течни криста-
ли, извеждащ информация в 45
образа. При необходимост ще се
извършват и ехография и мамо-
графия. Планира се да бъдат
обхванати до 272 жени.
За преболедувалите COVID се

предлага комплексно постковид
проследяване - програмата е
свързана с

профилактика и
лечение на
последиците от
коронавируса

Преболедувалите ще се пре-

глеждат от специалисти по бело-
дробни болести, нефрология, кар-
диология, неврология, гастроен-
терология и психиатрия, в зави-
симост от оплакванията и състоя-
нието на пациентите по преценка
на лекаря. Планира се да бъдат
обхванати до 600 души.
В инициативата е включена съ-

що и профилактика на онколо-
гични заболявания. Всяка година
в България се регистрират нови
26 000 случая, което е два пъти
повече отпреди 20 години.
Специалистите са категорични,

че честотата на тези заболява-
ния ще нараства. При мъжете
най-често се среща рак на белия
дроб, следва този на кожата,
простатата, стомаха, правото и
дебелото черво. При жените най-
характерен е ракът на гърдата,
следван от рака на кожата и ра-
ка на тялото и шийката на мат-
ката.
Според онколозите над 1/3 от

злокачествените заболявания
могат да бъдат предотвратени
чрез профилактика. Програмата
планира да бъдат обхванати до
400 души.
Зависимите от психоактивни

вещества ще могат да получат
психосоциална подкрепа - прове-
ждане на съпътстващи дейности
към програмата за лечение с
опиеви агонисти и агонисти-анта-
гонисти на лица, зависими към
опиоиди, както и консултации с
психиатър или психолог.

За профилактика на
женското здраве
са организирани
ултразвукови прегледи

чрез трансвагинална ехография
и консултация за ранна диаг-
ностика на заболявания на ор-
ганите на малкия таз. Планира
се да бъдат обхванати до 300
жени с оплаквания и симптоми
за заболяване на органите в
тазовата област.
Експерти ще консултират и

за ранно разпознаване на
симптомите на отклонения във
физическото, емоционалното и
психомоторното развитие на
деца от 0-3 г. чрез модела на
общуване родители - деца -
специалисти. Сериозно внима-
ние е отделено и на ранната
социализация при децата -
“Зеленият двор на Варна” е
програма, част от проект на
МУ “Проф. д-р П. Стоянов”. Об-
щуването с детето ще се из-
вършва в присъствието на раз-
лични специалисти - педиатър,
психолог, логопед, акушерка,
медицинска сестра и др., които
ще бъдат в помощ на родите-
лите и децата чрез наблюде-
ние, анализиране и експертно
мнение.
Чрез разпознаване на най-

ранните симптоми за отклоне-
ние в дадена възрастова група
специалистите ще извършват
целенасочена превенция на
ранното детско развитие и при
необходимост ще насочват към
следващия етап - ранна детска
интервенция. Програмата ще
реализира Медицинският уни-
верситет в сградата на Мор-
ското казино.
Грижата за деца с диабет и

редки заболявания ще бъде
насочена към медицинските
специалисти, педагози и роди-
тели, като целта е тяхното
обучение и подпомагане при
ежедневната им грижа за мал-
ките пациенти с диабет и ред-
ки заболявания в ясли, гради-
ни, училища и социални заве-
дения. Изпълнението на про-
грамата е поверено на Варнен-
ското дружество по детска
ендокринология.
Родителите на всяко дете с

диабет или редки ендокринни
заболявания могат да получат
повече информация и съдей-
ствие за дейностите от директо-
ра или медицинското лице в дет-
ското или учебното заведение,
което посещава детето.

Вече масово се
практикува ездата
като част от
терапията за деца
с увреждания. Тя
се провежда с
професионални
ездачи.
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Два центъра
предлагат грижи за
болни с деменции

НАДЕЖДА АЛЕКСИЕВА тична помощ и рехабилитация -
на място или у дома. Близки на
хора с деменция, които се гри-
жат за тях в домашна среда,
също могат да се възползват от
услугата - за консултиране и
психологическа подкрепа, орга-
низиране на групи за взаимо-
помощ и др.
Втората база - Център за гри-

жа за лица с различни форми
на деменция, се намира в
район “Владислав Варненчик”
на бул. “Константин и Фружин”.
Там се предоставя 24-часова
грижа за посрещане на еже-
дневните потребности на лица-
та, индивидуална и групова ра-
бота, насочена към възстановя-
ване и поддържане на социал-
ни умения, терапевтични про-
грами, медицинска
рехабилитация и други.
Насочването на потребители-

те става по настоящ адрес от
дирекция “Социално подпома-
гане”, която се намира на бул.
“Осми приморски полк”. Услуги-
те за потребителите са без-
платни. Капацитетът е за 15
души, интересът към услугата е
голям и базата се пълни бързо,

има възможност
за записване
в резервни
списъци на хора
Община Варна ще продължи

да осигурява подслон за без-
домни лица в приют с капаци-
тет за 50 души в центъра на
ул. “Петко Стайнов” 7 чрез фи-
нансиране по Оперативна про-
грама “Развитие на човешките
ресурси”.
Приютът е форма на социал-

на услуга, предоставяна за
срок не повече от 6 месеца в
рамките на календарната годи-
на за определена част от де-
нонощието - от 17 ч на теку-
щия ден до 10 ч на следва-
щия, на бездомни лица и се-
мейства. За тях има осигурен
подслон, храна, хигиена и со-
циално консултиране безплат-
но.
С всеки ще се работи инди-

видуално, като социалните ра-
ботници поставят личния инте-
рес на обитателите на приюта
на първо място. Те ще оказват
подкрепа на бездомниците за
връщане при близки, настаня-
ване в подходяща социална
услуга, намиране на работа, за
подаване на документи и изда-
ване на лична карта, ЕР на
ТЕЛК и други.
В приюта няма да се наста-

няват хора, нуждаещи се от
медицински грижи или лекар-
ско наблюдение, както и таки-
ва, които видимо не могат да
се самообслужват в ежеднев-
ните си нужди.

Всички услуги
в тях ще са
безплатни за
пациентите

Два центъра в подкрепа на
хора с деменции ще приемат
почасово през делничните дни
във Варна. Център за грижа за
лица с различни форми на де-
менция и Дневен център за
подкрепа на лица с различна
форма на деменция и техните
семейства на територията на
община Варна са част от
проекта “Разкриване и предос-
тавяне на интегрираните здрав-
но-социални услуги”, финанси-
ран по Оперативна програма
“Развитие на човешките ресур-
си”.
Всички услуги, които те ще

предлагат за потребителите, са
безплатни и ще продължат ед-
на година след което ще се ра-
боти за тяхното надграждане.
“Новите здравно-социални ус-

луги доказват за пореден път
специалното отношение на об-
щината към хората с уврежда-
ния и обогатяват допълнително
социалната програма на Вар-
на”, смята зам.-кметът Коста
Базитов.
В дневния център има

40 места, услугите
се предоставят
за 8 или 4 часа
5 дни седмично,

без събота и неделя. Желае-
щите трябва да подадат зая-
вление в сградата на община-
та.
Центърът се намира на ул.

“Петко Стайнов” 7, допустимите
целеви групи са: възрастни хо-
ра с различни форми на демен-
ция над 65 г., с ограничения
или в невъзможност за са-
мообслужване и техните семей-
ства; възрастни с различни
форми на деменция, настанени
в специализирани институции
или други резидентни услуги, и
техните семейства.
За ползване на услугата е

необходимо кандидатите да
имат поставена диагноза от
ТЕЛК/НЕЛК/ЛКК, епикриза,
становище от личен лекар, ста-
новище от психиатър и др.
Дейностите, които се предос-

тавят в дневния център, са:
осигуряване на подкрепа в спе-
циализирана среда, основно
или групово, в рамките на не
по-малко от 4 часа дневно и
посрещане на ежедневните по-
требности на хората, почасови
услуги, консултиране и психо-
логическа подкрепа, терапев-



My Market е една от водещите 
компании в бизнеса с тър-
говия на дребно на храни-

телни стоки във Варна и региона. 
Създадена изцяло с българско 
участие през 2010 г., веригата 
стартира с четири магазина в мор-
ската столица. Сега под марката 
My Market функционират 34 тър-
говски обекта, разположени в гра-
довете Варна, Добрич, Аксаково и 
Белослав. 

За 12 години компанията 
се разраства с изключително 
бързи темпове благодарение 
на предприемаческия дух на 
Управителния съвет и успешно 
вложените инвестиции в обно-
вяване на стари, изграждане на 
нови и присъединяване на съ-
ществуващи търговски обекти 
чрез франчайз модел.

Основна цел на веригата е все 
по-пълно задоволяване на нуждите 
на клиентите от качествени 
стоки и услуги на конкурентни 
цени, създавайки неповторима 
атмосфера за приятно, безопасно 
и приветливо обслужване в 
магазините. 
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От момента на създаването си 

търговска верига My Market си 
партнира активно с местни и ре-
гионални производители и достав-
чици, подкрепяйки българското 
производство.

Компанията развива бизнес мо-
дел на устойчиво партньорство 

My Мarket – водеща верига магазини 
за хранителни стоки, създадена 
изцяло с български капитал
между търговските вериги и дос-
тавчици на български продукти. 
Една от водещите стратегии, кои-
то си поставя в дългосрочен план, 
е да продължи да привлича мест-
ни партньори и производители.

Изграждането и поддържане-
то на трайни взаимоотношения с 
доставчици и производители на 
български стоки е основен прио-
ритет на хранителните магазини 
My Market.
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My Market разполага и със 

собствен логистичен център във 
Варна с перфектна локация за 
градска дистрибуция и бърз дос-
тъп до главните транспортни ар-
терии. В центъра работи екип от 
професионалисти, който осигуря-
ва навременно транспортиране на 
стоките, спазвайки крайните сро-
кове при доставка. 

От логистичния център се коор-
динират доставките към всички 
обекти, което спомага да се гаран-
тира оптимално високо качество 
на стоките и услугите.
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Във веригата работят над 600 

служители, които допринасят в 

огромна степен за успеха на My 
Market и я превръщат в една от 
най-успешните компании в биз-
неса с търговия на дребно на 
хранителни стоки в региона. Ос-
вен оперативни служители, във 
фирмата работят и много мени-
джъри, специалисти по търговия, 
маркетинг, дизайн, финанси и ло-
гистика.

Компанията разработва страте-
гии за развитие на персонала в 
професионален и личностен план, 
като инвестира в своите служите-
ли, предлагайки добри условия за 
работа, професионално развитие 
и възможност за растеж до мени-
джърско ниво.

С разрастването на търговската 
верига всяка година се откриват 
нови работни места.

My Market работи активно с 
Агенцията по заетостта във Ва-
рна, като участва в проекти за на-
емане на стажанти с възможност 
за професионална реализация 
и кариерно развитие както след 
завършено образование, така и в 
хода на обучение, чрез т.нар. ду-
ално обучение. 

Сключен е договор с Варнен-
ската търговска гимназия “Георги 
С. Раковски” и през 2022–2023 г. 

се очаква в администрацията на 
веригата и в търговските обекти 
да се обучават 9 стажанти.
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My Market участва активно в со-

циални и благотворителни каузи, 
регионални и национални програ-
ми и инициативи, подпомагайки 
икономическата и социалната сре-
да във Варна. 

Компанията е верига от сектора 
за търговия с бързооборотни сто-
ки във Варна, която си партнира 
и сътрудничи с каузата “Варна – 
град на знанието” и работи за осъ-
ществяване на идеите, заложени 
в Меморандума за сътрудничест-
во и партньорство.

В подкрепа на инициатива-
та “Варна 100 години курортен 
град” по повод Деня на детето 
- 1 юни, My Market организира 
детска работилница с множество 
награди и подаръци за децата и 
младежите.

В дългосрочен план компа-
нията планира да открива още 
собствени и франчайз търговски 
обекти в страната с цел разши-
ряване на покритието на вери-
гата и достъпността до повече 
клиенти.
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Чарлз Дикенс е писал
репортажи за Варна,
дали е бил в града

историци още спорят

номорие.
Модата на жените и мъжете

започва от 1850 г. и е била до-
несена от Цариград. Улиците на
Варна, както и на други градове
на Турция, са тесни, неправил-
ни, криволичещи, извиващи се в
най-различни посоки, мръсни и
обикновено непостлани.

Изключение прави само Рус-
чук (Русе). Калта във Варна е
особено дълбока пред житните
хамбари около пристанището и
Татар капусу (Татар порта).
Климатът е добър, а водата за
пиене е от превъзходно каче-
ство.

Градът има пет градски врати.
Те всекидневно са отворени,
макар и да се наблюдават от
заптии - местна полиция. Пър-
вите две врати са отворени до
залез слънце, а последната с
половин час по-късно за удоб-
ство на търговците и екипажа
на корабите. На мнозина се
търсят тескерета - своеобразен
документ за самоличност, непо-
знат още в Англия.”

Дикенс разказва
и за плана да се
прокопае канал
между морското
пристанище и
Девненското езеро,

за да могат корабите да стоят
там на завет.

“В 1847 г., когато султанът
посетил Варна, идеята била
сложена пред него. Като раз-
брал, че планът и предложе-
нието са на двама българи,
султанът отказал да го изпъл-
ни, като заявил: “Гяури няма
да ни учат на акъл”, пише ко-
респондентът.

В друг репортаж има любо-
питни икономически фак-
ти.Варнае наречена “много ва-
жен търговски пункт. Тя е
морска столица на българските
земи, както Русчук е столица
на Дунава”. Тук идват 430 ко-
раба (вероятно годишно). Авс-
трийските параходи спират два
пъти седмично на път за Цари-
град и Галац.

“Според статистиката на
местния мютесериф износът на
кокошки от Варна надхвърля
200 хиляди, а на яйца - 5 ми-
лиона”, отчита кореспонден-
тът.

“Неотдавна българите са по-
лучили разрешение да изнасят
жито направо в чуждите стра-
ни. За няколко години много
хора, търгуващи в Цариград,
забогатяха. Чуждите прекупва-
чи се мъчат да лъжат българи-
те, като пускат в оборот и ед-
на фалшива мярка - шиник,
която отнема на продавача от
2 до 3 оки жито. Тези подроб-
ности в търговията са харак-
терни за Изтока”, съобщава
Дикенс.

Той прави и прогноза за
България: “В недалечно бъде-
ще поляните, долините и пло-
дородните полета на големите
равнини, затворени всред
грандиозни планини, покрити с
буйни девствени гори и снего-
ве, могат да бъдат между най-
важните житници на Европа,
ако се обработват правилно от
един народ, който е много тру-
долюбив, но е потиснат”.

През 1854 г. английският кла-
сик Чарлз Дикенс слиза върху
дървеното скеле на пристанище
Варна. Слиза от английски ко-
раб като кореспондент на лон-
донски вестник, за да отразява
Кримската война.

Според някои
историци тези
твърдения са силно
преувеличени

А според други са си чиста
истина, защото Дикенс пише
репортажи от Варна.

Война се води през 1853-1856
г. между Русия и Османската
империя. В нея съюзници на
султана са Британската импе-
рия, Франция и Сардинското
кралство. Тъкмо заради това
британски бойни кораби стигат
до черноморските пристанища
по българските земи.

Дикенс наистина е писал за
войната, но по-вероятно е да не
е стъпвал във Варна, а да е
включвал в репортажите си све-
дения от свои кореспонденти,
нещо като подизпълнители. В
неговата биография, добре
проучена от британските лите-
ратурни историци, са изброени
пътувания до САЩ, Канада,
Франция, Швейцария, Италия,
но за Османската империя не

ЧАРЛЗ ДИКЕНС

се споменава.
Така или иначе, е интересно

да се прочете какво пише воен-

ният кореспондент Дикенс за
Варна отпреди почти 170 годи-
ни. Факт е, че той нарича града
морската столица на български-
те земи.

“Варна- пристанището
на българските земи
и настоящото
място на войната,

пряко свързано с битката в
Крим, както много други градо-
ве по Черно море представлява
селище със сбор от къщурки и
колиби. Тя сега обаче е много
важна и се управлява от турски
мирмидор - паша.

Преди 15 години, както това
го научих от местните хора, жи-
вотът е бил по-евтин. Три яйца
стрували една пара, една ко-
кошка - 15 пари. Сега яйцето
струва пет пари, а кокошката 2
гроша.

По-рано хлябът не бил добър,
но сега хлебарът Агалидис пра-
ви превъзходен хляб дори и за
износ от Варна, но струва по-
скъпо. Варна е втори износен
град след Одеса по цялото Чер-

Износът на кокошки от
града надхвърля 200 хиляди,

а на яйца - 5 милиона,
пише кореспондентът

СТАРА ВАРНА
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Най-старото обработено
НАДЕЖДА АЛЕКСИЕВА

� Тази година се
навършват 50 години
от неговото откриване
� В Деня на Варна
кметът Иван Портних
ще награди багериста
Райчо Маринов, който
случайно изкопава
ценната находка

Едно археологическо откри-
тие, направено край Варна
преди точно 50 г., разтърс-

ва света – в промишлена зона
край езерото е открит древен
некропол с находки, за които
никой до момента не е предпо-
лагал, че могат да бъдат наме-
рени по тези места.
Златното съкровище от края

на халколитната епоха оставя
без дъх археолозите, доведени
до мястото от неговия откривател
- 20-годишния Райчо Маринов.

Младежът е
командирован от
родното си село Ченге,
за да прокопае 1 км
канал за полагане на
електрически кабели

в западната индустриална зона
на града.
Когато лопатата на багера му

разпилява няколко лъскави
предмета в пръстта, младежът
става, събира някои от тях, при-
бира ги в кутия от обувки, без
да подозира и за миг какво дър-
жи в ръцете си.
Едва около месец по-късно

родителите му се сещат за спо-
делената от сина им находка и
решават да ги покажат на съсе-
да - проф. Димитър Златарски
от музея в Дългопол. Той е изу-
мен от видяното и се свързва с
шефа на археологическия музей
във Варна – тогава д-р Иван
Иванов. Така под негово ръко-
водство започнала работата за

Археолозите откриват 3 различни типа погребения и начин на полагане на тленните останки, както и 294 гроба и
над 3000 златни предмета, изработени с много вкус и изящество, с тегло около 6,5 кг.

разкриване на халколитния не-
кропол.
Когато младият багерист от-

вежда археолозите до мястото,
те заварват множество златни
предмети да се търкалят из
браздите -

не могат да повярват,
че стъпват върху
съкровище на
7000 години

Това не е просто поредното
българско злато, това е най-чи-
стото злато - над 23,5 карата,
сътворено от човешка ръка.
Според анализ, направен в

Япония, предметите от Варнен-
ския халколитен некропол са
изработени в периода между
4600 и 4200 г. преди новата
ера. Това е също най-голямата
група от златни предмети, от-
кривана до момента в света –
от 297 гроба на площ от около
7500 кв. м са изровени повече
от 3000 златни предмета с об-
що тегло над 6 килограма.

Това количество многократно
надхвърля цялото злато, което е
намерено от периода на камен-
но-медната епоха в целия свят.
И не се знае какво още може
да бъде намерено, разкопките
не са завършили – все още не
са изследвани около 30% от
предполагаемата територия.
Варненските археолози очак-

ват финансиране, за да продъл-
жат работата си по едно от най-
важните открития в световната
история.

В 57 от гробовете
липсва човешки
скелет или кости,

само в три от които е съсредо-
точена по-голямата част от
златните предмети, както и най-
представителните от другите ви-
дове находки. Отличителен бе-
лег за тези гробове са жезлите
или скиптрите – символ на вис-

ша светска или духовна власт.
Други три гроба са съдържали

триизмерно изображение на чо-
вешко лице от глина, като на
особено характерните места от
лицето – челото, очите, устата,
ушите, са апликирани златни
предмети.
В друг гроб са открити остан-

ките на 45-50-годишен мъж –
вероятно вожд или жрец, който
е погребан с впечатляващите
1,5 кг златни предмети, много
медни и каменни сечива, укра-
шения и др.
Особеното място на Варнен-

ския некропол се дължи не са-
мо на установените разнооб-
разни погребални практики, а
и на богатството и разнообра-
зието на находки. Много голямо
е и количеството находки от дру-
ги материали – медните изделия
са над 160; кремъчните – над 230;
почти 90 са от камък и мрамор.

Екип от фотографи
начело с проф.
Красимир Андо-
нов заснема арте-
фактите от Вар-
ненския халколи-
тен некропол в за-
лите на историче-
ския музей за
октомврийския
брой на
списанието. В космоса кръжи астероид

с името на Варна
Астероид №510466 вече носи

името Варна. Международният
астрономически съюз е одобрил
идеята той да бъде кръстен на
града, в който работи екипът,
който го е открил. Астероид Вар-
на обикаля около Слънцето за 2
години и 9 месеца по почти кръ-
гова орбита. Намира се в основ-
ния астероиден пояс между Марс
и Юпитер. Най-близо до Слънце-
то се приближава на около 271
милиона километра.
Астероидът първоначално е от-

крит в астрономически изображе-
ния, направени през 2011 година
с телескопа Pan-STARRS 1, кой-
то се намира в обсерваторията
“Халеакала” на Хаваите, от доц.
Веселка Радева от Морската аст-
рономическа обсерватория и Ани
Фукита от Четвърта езикова гим-
назия “Фр. Жолио Кюри”. Откри-

тието е направено по време на
научноизследователска работа
на ученически екипи, ръководени
от доц. Радева по Международ-
ната програма за проследяване и
търсене на астероиди през 2011
година.
След направени 179 наблюде-

ния до 2021 година е уточнена
орбитата на небесното тяло, а
проф. Патрик Милър, ръководител
на Международната програма за
проследяване и търсене на асте-
роиди, е отправил покана за да-
ване на име на астероид
№510466, открит от българския
екип. Учениците, ръководени от
доц. Радева, са направили пове-
че от 300 предварителни откри-
тия на нови астероиди, като на
над 10 от тях са уточнени орбит-
ните параметри и те също ще по-
лучат български имена.
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злато в света влиза
в “Нешънъл Джиографик”
Открити са и множество че-

рупки от средиземноморските
мекотели денталиум и спонди-
лус, от които са били направени
около 1100 накита – гривни, мъ-
ниста и апликации. Керамиката
от над 650 глинени съда е доста
често срещан гробен инвентар.
Сред тях особено място заемат
два съда, върху чиято повърх-
ност украсата е нарисувана със
златна боя.
По повод 50-годишнината от

откриването на некропола

кметът Иван Портних
написа писмо до
българската редакция
на “Нешънъл
Джиографик”

с предложение варненското зла-
то да влезе в престижното спи-
сание. Редакцията откликна на
поканата и изпрати екип, който
подготви специален материал за
находището, който ще излезе в
октомврийския брой на издание-
то. В продължение на три дни -
от 27 до 29 юни, екип от фотог-

рафи начело с проф. Красимир
Андонов заснема артефактите от
Варненския халколитен некропол
в залите на Регионалния истори-
чески музей с помощта на д-р
Владимир Славчев.
През есента ще бъде направе-

на втора сесия от снимки в райо-
на на некропола, ако бъдат оси-
гурени средства за археологиче-
ски проучвания.
Годишнината ще бъде отбеля-

зана и с много други събития,
сред които и специална изложба,
открита в началото на май.
“В музея са върнати и златните

находки от т.нар. гроб 1, които от
края на 70-те години на миналия
век са били в Националния исто-
рически музей. Те са включени в
изложбата, разказва директорът
на варненския музей Игор Лаза-
ренко.
В новата изложба е показано

какво още е намерено във Вар-
ненския регион през тези 50 го-
дини след откриването на некро-
пола, допълни нейният куратор
археологът Владимир Славчев.
Посетителите могат да се докос-

нат до човешката праистория и
да разберат как са живели хора-
та тогава. Изложбата може да

бъде разгледана до 24 декември
2022 г. в зала “Юг” на Археологи-
ческия музей във Варна.

Най-ранното
обработено злато
в света е открито

при разкопките на
Варненския халко-

литен некропол.
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“Евксиноград” -“Евксиноград” -“Евксиноград” -“Евксиноград” -“Евксиноград” -“Евксиноград” -“Евксиноград” -“Евксиноград” -“Евксиноград” -“Евксиноград” -
Една от най-

красивите страни
на двореца е

неговият парк.
СНИМКИ:

АВТОРЪТ И АРХИВ

място за царе, премиери,място за царе, премиери,място за царе, премиери,място за царе, премиери,място за царе, премиери,място за царе, премиери,място за царе, премиери,място за царе, премиери,място за царе, премиери,място за царе, премиери,
исторически срещи и

красиво пътуване в миналото
НАДЕЖДА АЛЕКСИЕВА заеднапо-различнаекскурзияпо

Черноморието.
Освен сградата на двореца тук

има оранжерии за
редки растителни
видове и живи цветя,
френска градина
и английски парк,

винарска изба с новозасадени
лозя, спортен комплекс, няколко
ваканционни вили, бившата рези-
денция на държавния глава, хо-
телска и административна част с
ресторант, както и няколко по-
стройки, където в миналото са се
помещавали царската прислуга и
конюшнята.
Дворецът е строен като лятна

резиденция на монарсите от Тре-
тото българско царство, като
лично княз Александър I Батен-
берг, първият български владе-
тел след Освобождението, е по-

ложил основния камък през ля-
тото на 1882 г. Строежът и до-
вършителните работи продължа-
ват до 1893 г., по времето и на
княз Фердинанд.
Архитектурното бижу е обико-

лено от величествен парк, в кой-
то съжителстват традиционни и
екзотични видове, вековни дър-
вета и чемшири, както и впечат-
ляващи палми. Те са сменили ня-
когашните лозя в пустошта край
манастира “Св. Димитър”. Тук
под специални грижи се прави
ограничено количество бяло ви-
но, както и прословутото бренди
“Евксиняк”.
Паркът има своето очарование

през всеки сезон, но е най-кра-
сив през пролетта.
Желаещите да го посетят

трябва да направят заявка в
сайта на двореца, предвидени
са три групи дневно от 10 до
30 човека. Таксата от 12 лв.,
включва беседата на българ-
ски език, обиколката трае час
и половина.

Туристическият маршрут
минава и през известно-
то Слънчево бунгало,
строено в соцвреме-
ната специално за
тогавашния държа-
вен глава Тодор
Живков. То разпо-
лага със специален
асансьор, с който
Живков е слизал на

морското равнище.
Нощувката в Слънче-

вото бунгало струва 700
лв., то е любимият пристан

на властта от времето на Тато
насам. Името му идва от съ-

седния уникален слънчев ча-
совник, дарен от кралица Вик-
тория на цар Фердинанд в
знак на благодарност за изле-
куваните от холера във Варна
британски войници.
Тогава посещенията за про-

стосмъртни са били забранени,
но сега разходката минава и
през първия етаж на двореца,
където се посрещат и междуна-
родни делегации. Прекрачилите
прага ще потънат за малко в ми-
налото, ще усетят атмосферата
с изящните картини и мебели.

На първия етаж са
приемните салони,
на втория -
царските спални,

а на третия - помещенията за
прислугата. Обзавеждането е
стилно - запазени са камините,
изработени от италиански мра-
мор в различни цветове, френ-
ски полилеи с вградена златна
линия - символ на династията
на Бурбоните. Тук е и черният
роял на втората съпруга на цар
Фердинанд - царица Елеонора,
на който тя е свирила в летните
дни, прекарани край Варна.
Воднотоогледалоеединотнай-

значимите архитектурни елемен-
ти на френската градина, както и
най-доброто място за снимане на
двореца. В него се отразява юж-
ната фасада на сградата му, още
от времетонаФердинанд го крас-
ят водни лилии. Специално място
еотделенозапостамент,накойто
са монтирани скулптурни компо-
зиции, изобразяващи Нептун в
обкръжение на амурчета.

Дворецът “Евксиноград” е едно
от най-красивите места в Бълга-
рия.Прикритзадпищнарастител-
ност и недостъпен за простолю-
диетопрезвреметонасоца,сегае
специално място за държавни
срещи, незабравима сватба, или
просторазходкасдостъпдосама-
та резиденция.
Впечатляващите градини, кра-

сивата архитектура и усещането
за безвремие пренасят посетите-
лите в отминала епоха по вре-
мето на дворцовияживот у
нас. Дворецът е на 8 км
северно от Варна, в
непосредствена
близост до курорта
Св. Константин и
Елена.
Обграден е с

красив парк на
площ от 900 дека-
ра,койтосъщоеот-
ворен за посещения
целогодишно, с из-
ключение на броени
дни, определени за срещи
на правителството на високо
равнище, и е перфектният избор

� Дворецът приема гости
през цялата година, паркът
е най-красив през пролетта
� Княз Фердинанд и майка му
Клементина спасяват фронтон
от изгорял френски дворец,
пренасят го с “Ориент експрес”
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В двореца
е запазен
интериорът
и вещите
на послед-
ните цар-
ски особи,
прибивава-
ли в него.

През 1893 г. по молба на
първата съпруга на княз
Фердинанд - Мария Луиза,
дворецът е преименуван от
“Сандрово” (от умалителното
име на Александър) на “Евк-
синоград”. Новото име произ-
лиза от гръцкото евксинос
понтос със значение госто-
приемно море, оттам - госто-
приемен град.
Гидът на двореца впечатля-

ва групите освен със сладко-
думната беседа за историята
на това уникално за Бълга-
рия място, и с факта, че
произнася на един дъх пъл-
ното име на княгинята - Ма-
рия Луиза Пиа Тереза Ана
Фердинанда Франческа Ан-
тоанета Маргарита Джузепи-
на Каролина Бланка Лучия
Аполония ди Бурбоне Парма.
Тя умира през 1899 г., едва
29-годишна, след раждането
на четвъртото си дете.
През 1908-а царят се жени

за германска принцеса, коя-
то ще стане известна като
царица Елеонора Българска.
Освен че се грижи за децата
с любов, тя отива на фронта
по време на балканските
войни и Първата световна ка-
то милосърдна сестра, къде-
то се разболява. Умира в
“Евксиноград” през 1917 г.,
погребана е в двора на Боян-
ската църква.
Цар Фердинанд е бил за-

пален ботаник с отлични по-
знания и е прекарвал много

време сред свежата расти-
телност на любимия си парк.
Тук е и най-старото дърво на
територията му -

около 150-годишен
кедър с
впечатляваща
височина

и обиколка на ствола.
Друго впечатляващо място

от парка е фронтонът от вече
несъществуващия дворец
“Сен Клу”, изгорял по време
на Френско-пруската война
от 1870 г. Сред орнаментите
виждаме и символа на Кра-
ля-слънце Луи XIV - слънче-
вия диск с човешко лице,
както и герба на орлеанските
Бурбони. Майката на цар
Фердинанд - княгиня Кле-
ментина, е дъщеря на по-
следния френски крал Луи

Филип. Чрез майчиното си
родословие Фердинанд е
представител на френските
Бурбони и се явява пряк по-
томък на Луи XIV - факт, с
който много се гордеел.
Фронтонът е бил спасен от

Фердинанд и Клементина,
като е бил разглобен и нато-
варен на “Ориент експрес”
до жп гарата във Варна, от-
където е пренесен тук, сгло-
бен и монтиран в стената на
терасата, върху която е стъ-
пил дворецът. Камбанен звън
отчасовника,монтиранвкула-
та, отброява целите часове.
В двореца на 6 септември

1885-а княз Александър I,
който пристигнал седмица
по-рано на почивка, подпис-
ва Указа за Съединението на
Княжество България с Из-
точна Румелия.

В парка са
засадени
много ра-
стителни
видове,
част от тях
внесени от
различни
краища на
света.
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Христо Гърбов е роден на 23 септември 1957
г. В продължение на година учи “Технология на
металите и металообработващите машини” във
ВМЕИ, после във ВИТИЗ. Женен е за режись-
орката Иглика Трифонова. Участвал в известни
игрални филми като “Аритмия”, “Рапсодия в бя-
ло” и др. Участва в шоуто “Улицата” на Теди
Москов, част е от “Комиците” по Би Ти Ви.

Потърсихме хора, свързани с Варна - родени и
още живеят в нея или родени, но преместили се в
друг град. Те разказват за града и близките си, за
местата за мечти и разбира се, за морето и странно-
стите на хората, които живеят около него.

Христо
Гърбов,
актьор:

Като малък имах места
за мечтаене - вълнолома
и Морската градина

си година, след което се мести
в София, за да учи в театрална-
та академия - тогава ВИТИЗ
“Кръстьо Сарафов”. Казва, че
градът винаги му е бил любопи-
тен.

“Като бяхме
деца, винаги
имаше разкопки,

основи на стари сгради - Варна
е исторически град, където
копнеш, излизат старогръцки и
римски старини”, обяснява ак-
тьорът.
Като чуе Варна, и веднага се

сеща за Морската градина, Ка-
зиното и вълнолома. Най-оби-
чал там да се разхожда с ро-
дителите си. Казва, че това са
местата за мечтаене. Заради
хубавото си детство комикът е
влюбен в родния си град.
“Радвам се, че детството ми

мина там. Беше мно-
го безгрижно”. Майка
му, която е от Кавар-
на, отключила усе-
щането за романтика към мо-
рето у сина си. “Непрестанно
сме ходили по плажове, като
деца ставахме циганета. Всич-
ки тези неща, които са около
морето, ги използвахме на
максимална степен”, разказва
актьорът.
Най-често
се връща
в родния град
по работа,

защото по думите му е много
далечна дестинация, особено
с кола. Затова предпочита да
пътува със самолет или поне
така е било преди пандемията.
“Все едно отиваш до “Люлин”

с трамвай от центъра и вече

дишаш морски въздух”, шегува
се актьорът. Според него вина-
ги има какво да се облагородя-
ва в един голям град. А Варна
бил пренаселен и много за-
строен, имотите пък - скъпи.
“Липсва този чар отпреди, да

има повече места за градин-
ки”, казва Гърбов. И въпреки
това смята, че е град, който
непрестанно се развива.
“Варна е с много градска ат-

мосфера, особена. Винаги, ко-
гато си отида там, я усещам и
нахлуват спомените”, разказва
актьорът.
“Най ми липсва да съм там,

да ходя по кръчми и заведения
със стари приятели, по разход-
ки”, признава Христо Гърбов.

Вродната Варна Христо Гър-
бов изкарва първите си
уроци по пиано, плуване,

дори и по рисуване. Тренирал и
футбол в клуба “Спартак” - Вар-
на.
“Варненец, пък да не знаеш

да плуваш, е тъпо”, шегува се
актьорът. Вече като по-голям
почнал да учи и за инженер, но
не завършил. Не ходил и за ри-
ба, въпреки че баща му купил
хубави въдици.
Христо Гърбов отдавна не жи-

вее във Варна, затова и споме-
ните му са предимно от детство-
то. Там е изкарал докъм 20-ата

МАРИЯ НАЧЕВСКА

Тук получил първите уроци
по плуване, пиано и рисуване

Албена
Михова,
актриса:

Всичко във Варна
ми е любимо,
трябва да живея
отново там

рала в спортната зала като мал-
ка”, разказва актрисата.
“Освен Морската градина и

плажа има толкова още хубави
места, но те често остават неза-
белязани от туристите и гостите
на града. Преди години имаше
повече забавления по центъра,
а сега е малко по-пусто, но пло-
щадът се е разхубавил и фонта-
ните са много красиви. Имаше
един прекрасен понеделнишки
пазар, който е срещу Младеж-
кия дом. Него го няма, има парк
на негово място. Липсва ми.
Там правеха любимите ми ме-
кички”, казва Албена.
Въпреки че от много години

живее в София, актрисата
признава, че трудно е свикна-
ла. За нея животът в столицата
е много по-динамичен и забър-
зан.
“Много е напрежението в Со-

фия - бързане, шумно е, само
ремонти. Много е уморително.

Аз от доста години
съм в София, но
трудно се свиква
и май още не съм

А родният град винаги ще ме
притегля към себе си. Мисля, че
трябва някой ден да се върна
да живея във Варна, защото
много добре се чувствам там,
много спокойна. И колкото и го-
дини да са минали, за нея всич-
ко си е някак постарому. Фон-
таните работят, прекрасно е,
красиво, чайките все така кра-
дат кроасани, всичко е както
преди”, казва с усмивка лъче-
зарната Албена Михова.

“Не мога да не видя мо-
рето,данечуявълнитеи
чайките, да не вдишам

от този хубав въздух.”
Така приказно актрисата Албе-

на Михова описва любимото си
място - Варна. Тя, за съжаление,
успява за съвсеммалкода сепри-
бира до родния си град, само до-
като има представления там. И
дори да стане късно вечерта, Ал-
бена не пропуска възможност да
отиде до плажа и да види морето.
Повече от 20 години живее в

София, но Варна є липсва по-
стоянно. Няма любимо място, за-
щото обича целия град и изпитва
носталгия във всяко кътче. Спо-
мените є от детството са безброй.
Едно от местата, на които обича-
ла да ходи, е панорамната гледка
от Галата, където семейството
имало лозе. От там градът се раз-
гръща в пълната си красота.
“Като дете най-любимо място

мибешеМорскатаградина,защо-
то имаше увеселителен парк.
Другото място, което ясно си
спомням,естадиончетопредбло-

ка, където играехме с другите де-
ца от квартала. А наблизо беше и
училището, в което учих.

Едно време не ни
прибираха толкова
рано, играхме около
блоковете до среднощ
Правихме състезания между

4-те съседни блока, играхме на
футбол, стражари и апаши, раз-
хождахме кучетата”, спомня си
актрисата.
Според нея обаче сега квар-

талът є е много застроен и вече
е част от центъра на града. То-
ва, което липсва на Варна, са
повече спортни площадки.
“Стадиончето пред блока са

го съкратили, доста са застрои-
ли, вместо да направят спортна
площадка. Има повече блокове,
а няма тенис кортове например
или спортен комплекс. За смет-
ка на това в града винаги е има-
ло много детски градини. Деца-
та там много спортуват футбол,
лека атлетика, художествена
гимнастика. Аз също съм трени-

Албена Михова е родена на 18 април 1975 г.
във Варна в актьорското семейство на Яким и
Нели Михови. Обучава се две години в школата
към драматичния театър “Стоян Бъчваров”, а
през 1994 г. е приета във ВИТИЗ. Още като сту-
дентка е избрана за член на екипа на “Хъшове”,
с който играе четири години, след това две годи-
ни в “Шоуто на Слави”.

ВИКТОРИЯ КОСТОВА

Липсват є повече спортни
площадки, каквито
помни от детството си
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Варна е калейдоскоп от
събития, хора и емоции

щастлив човек.
Любимото ми място е вълно-

ломът и цялото крайбрежие с
неговата необятност и свобо-
да. Морето е вдъхновение,
усещането, че нещо идва и си
отива - като кръговрата на жи-
вота. Това предразполага към
размисъл.
Обичам да отивам край бре-

га сам и да потъна в мислите
си, да направя равносметка на
отминалото.
С брат ми имаме съдбовна

връзка, той е най-добрият ми
приятел, казва Нелко за проф.
Милко Коларов - известен ком-
позитор и диригент, и го опре-
деля като най-големия му ко-
ректив и човек, от когото про-
дължава да се учи на уваже-
ние към изкуството.

Варна е градът, в който жи-
вея и който много обичам,
тук са спомените и прияте-

лите ми, нищо не може да ме
мръдне оттук. Варна е калейдо-
скоп от събития, хора, образи и
емоции.
Имал съм хиляди възможно-

сти да живея на други места,
но Варна винаги ме е теглила
като магнит.
Най-емоционалният момент в

родния ми град е създаването
на първия пиано бар в Бълга-
рия заедно с Асен Георгиев.
Другият - пътуването ми с му-
зикантите от оркестъра на Ро-
бин Гиб, които доведох и във
Варна, макар и неофициално.
Свирих с оркестъра на Робин

Гиб много години, обиколихме
целия свят - бяхме 2 пъти в
Азия, в Южна и Северна Аме-
рика, Европа, остров Аруба,
Москва, Петербург, къде ли не.

Сега съм щастлив в родния
град, където непрекъснато съм
зает с нови музикални проек-
ти. Обичам и срещите с вар-
ненската публика, с местната
бохема и чаша питие край въл-
ните с многобройните си прия-
тели.

През 2000 г. записвах
като диригент на
симфоничния
оркестър рок операта
“Нострадамус”

на Николо Коцев. Малко по-
късно той ми се обади, вече
като музикален директор на
проекта “Робин Гиб”, и ме по-
кани като пианист в новосфор-
мираната група. Самият Робин
Гиб е нормален и симпатичен
човек, въпреки че Bee Gees са
продали за своята история по-
вече от 400 млн. плочи. Вина-
ги съм казвал, че съм един

Нелко
Коларов,
музикант:

НАДЕЖДА АЛЕКСИЕВА

Можел е да живее по целия свят,
но родният град го тегли като магнит

Нелко Коларов е български композитор, диригент и пианист. За-
вършва с отличие консерваторията в класа по оркестрово дири-
жиране на проф. Константин Илиев. Свири в рок група “Импулс”
между1981до1985г.,по-късноработикатодиригентвъвВарненска-
та филхармония. Неговият по-голям брат проф. Милко Коларов
също е известен композитор, диригент и музикален педагог.
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Изгревът през
погледа на
един мечтател:
Всяка сутрин
е представление
с малко публика

Изгревът през
погледа на
един мечтател:
Всяка сутрин
е представление
с малко публика
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НАДЕЖДА АЛЕКСИЕВА пенно - от началото са минали
вече 4-5 години.
Няма делник, няма празник,

в колкото и часа да си легне
вечер - ранната утрин не се
изпуска.
Посрещането на изгрева за-

режда по особен начин, денят
му минава по-гладко някак и
му е по-лесно да гледа фило-
софски и от високо на нещата.
“Ставам сутрин, излизам на

балкона и като видя каква е
хавата, си казвам: “Хайде,
тръгвай, днес ще е красиво”. И
наистина е прекрасно дори ко-
гато слънцето не се показва.
То винаги е там, само дето не
можем да го видим зад обла-
ците.

Харесва ми моментът
- около минута преди
голямото огнено кълбо
да разцепи хоризонта,

очакването по нещо бленува-
но, което остава през целия
ден в съзнанието ми”, разказ-
ва варненецът.
Мисля си: “Колко сме дреб-

ни и нищожни в сравнение с
това грандиозно нещо - то е
било толкова много години
преди нас и ще продължи да
бъде”.
Още в началото на лятото

часът, в който будилникът звъ-
ни, става неприлично ранен -
4,45. Тео става, проверява
времето от терасата, прави
кафе на жена си и се мята на
колелото. Велоалеята го от-
вежда за броени минути до
брега. В разгара на сезона
огромното огнено кълбо се
вижда от южния плаж, пљ на
север остава скрито зад зали-
ва край двореца “Евксино-
град”. Красотите започват към
5,15 ч. Просто стоиш, докато
представлението започне,
знаеш отлично какво ще се

случи, но трябва да го видиш.
И утре пак и отново, и отно-

во - омръзване няма.

Не може да се опише
с думи, на снимка
не е същото. Трябва
да се види на живо
Всеки сезон си има своите

особености, през зимата на
плажа край топлата вода се
заселват няколко семейства
лебеди, те разнообразяват
пейзажа и представлението се
разнообразява.
А когато дойдат и делфините

- гледката и усещането са нео-
писуеми. В такива моменти се
радвам на уединението. До-
бре, че цяла Варна не е до-
шла, все пак не може всяка
сутрин да е Джулай, шегува се
велосипедистът.
Да съзерцавам за няколко

безценни минути красотата на
изгряващо слънце, е перфект-
ният повод да стана рано. Не
съм много по залезите. Във
Варна те се виждат добре от
една пейка на Морската гара и
от село Казашко, с някои осо-
бености в зависимост от месе-
ца. Виж, нос Калиакра е един-
ственото място в България, къ-
дето от една точка можеш да
наблюдаваш изгрев и залез.
Ако живеех наблизо, щях да
ходя и сутрин, и вечер. Трудно
е да омръзне« такова нещо,
пристрастен съм, развих зави-
симост в добрия смисъл на ду-
мата, казва ентусиастът.
Тео пожелава на всеки да

изпита този благодат, но все
пак се радва, че на брега сре-
ща не повече от 4-5 съмишле-
ници, с които вече се познава.
Както и 20-ина заети със своя-
та физзарядка. “Видя ли колко
е красив днес?”, се питат, или
“Е, днес изгря, без да го ви-
дим”...

Теодоси Бялков
е посрещал
слънцето
1000 пъти с
фотоапарат на
градския плаж

нещо като платформа за коле-
лета.
Създател е на движението

“Открий колелото”, с което се
стреми да привлече повече при-
върженици към каузата. Вече
повече от 3 години

Тео става всяка
сутрин с мисълта
да съчетае приятното
с приятното -
колело и слънце

Посрещнал е над 1000 изгрева
на варненския плаж. Но посте-

Теодоси Бялков е 53-годи-
шен мечтател с колело, за-
клет радетел на придвижва-

нето без автомобили и мечтае
варненци да изкарат старите
велосипеди от мазета, тавани и
килери и да ги дават под наем,

Теодоси
Бялков,
направил
снимки на
1000 из-
грева.
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Има изгреви, които
наистина спират
дъха - облаците са
така подредени,

че светлината се прокрадва по
определен начин и това се про-
меня всяка секунда пред очите ти.
Зареден с нужната доза енергия

от сутринта, Тео завърта педали-

те обратно към дома, където го
чакат чаша кафе и задачите за
деня. Не пропуска да публикува
снимки и кратко видео от вълшеб-
ните минути в страницата си
“Щрихи от Варна”. Не му омръзва,
не омръзва и на последователите
му. Той не брои лайкове, просто
споделя красотата с тези, които
не могат да є се насладят.
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ВИОЛЕТА ТОНЧЕВА

Варненският драматичен теа-
тър и Варненската опера винаги 
са били неразделна част от жи-
вота на града и варненци умеят 
да го оценяват. 

Неслучайно родолюбивите ни 
предшественици подпомагат с 
даренията си строежа на новия 
Градски театър (сега Основна 
сцена), който през 1932 г. отваря 
врати с “Боряна” от Йордан 
Йовков. Постановката е дело на 
прочутия актьор Стоян Бъчваров, 
който още през 1921 г. е пока-
нен от общинската управа да 
оглави първия професионален 
драматичен театър в града. 

Красивата сграда на арх. 
Никола Лазаров приютява от 
1947 г. и Варненската народна 
опера, чийто пръв художествен 
ръководител и режисьор е вар-
ненецът Петър Райчев - първият 
световноизвестен български 
тенор, режисьор и професор в 
Музикалната академия с изклю-
чителни заслуги за българското 
оперно изкуство. През същата 
година с “Продадена невеста” 
от Беджрих Сметана, постановка 
Петър Райчев, диригент Руслан 
Райчев, започва летоброенето на 
Варненския оперен театър. 

Обединени от 2010 г. в Теа-
трално-музикален продуцентски 
център, двете институции градят 
варненската културна история в 
делници и празници. 

Особено празнично е на 15 

На опера през август 
август - Деня на Варна, когато 
Държавна опера Варна подарява 
на своите съграждани 

�������	� 
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Музиката на открито привли-

ча на централния площад пред 
театъра многохилядно множе-
ство, което заедно съпреживя-
ва радостта от празника. Така 
ще бъде и на 15 август 2022 г., 
когато маестро Кръстин Настев 
ще даде знак на Оркестъра на 
Държавна опера Варна за нача-
лото на Оперния гала концерт 
за Деня на Варна. Популярни 
арии и ансамбли са подготвили 
солистите: Илина Михайлова – 
сопран, Ирина Жекова – сопран, 
Михаела Берова – мецосоп-
ран, Валерий Георгиев – тенор, 
Венцеслав Анастасов – баритон, 
Иво Йорданов – баритон и Гео 
Чобанов – бас. 

След празничния концерт, 
който се осъществява с финан-
совата подкрепа на Община 
Варна, продължават събитията от 
“Опера в Летния театър”. Една 
от кулминациите в XIII издание 
на този най-мащабен форум на 
Държавна опера Варна, в година-

та на нейния 75-годишен юбилей, 
е шедьовърът на Джузепе Верди 

„�	��“ �� 17 ����� 
За концертното изпълнение 

под палката на именития мае-
стро Павел Балев - постоянен 
гост диригент на Варненския 
оперен театър, са поканени 
български творци от световния 
елит: оперната дива Красимира 
Стоянова - най-добрата съвре-
менна Дездемона, брилянтният 
баритон Владимир Стоянов – 
Яго, и тенорът Милен Божков, 
който ще дебютира като Отело в 
родния си град.

Не по-малко вълнуващ ще 
бъде 

������ ����
�� 
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премиера за България, с ре-
жисьор Сребрина Соколова и 
диригент Страцимир Павлов. В 
ролите на Дани и Санди (Джон 
Траволта и Оливия Нютън Джон 
от едноименния филм) ще ви-
дим Велин Михайлов и Марина 
Георгиева, които във вихъра на 
шеметни танци, завладяваща 
музика и всякакви приключения 
накрая ще си признаят: “Ти си 
този, когото желая”.

� 
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харизматичният диригент Йор-
дан Камджалов ще представи 
увертюри към опери от компози-
тора, докоснал душата му още от 
дете – “човекът-музика, човекът-
драма, човекът-опера”, както 
нарича той Рихард Вагнер. Ще 
прозвучи и Концерт за цигулка и 
оркестър от Ф. Менделсон-Бер-
толди със солистка отличената 
с много международни награди 
Лора Маркова.

Два дни по-късно следва 
балетната изненада на Между-
народния музикален фестивал 
“Варненско лято” - 

��	��	��� �� ���	� 
„���	�����“ 

по музика на Астор Пиацола, 
постановка на Сабрина Боско, 
световноизвестен хореограф и 
MaitreduBallet на най-престиж-
ните балетни компании по света. 
По нейните думи “Libertango” е 
пътешествие из света на тангото, 
страст, чувственост, елегантност 
и любов, с музиката на Астор 
Пиацола и гласа на великата 
Милва”. 

Красив финал на “Опера в Лет-
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    и на театър 
през 

септември
ния театър 2022” ще постави 
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под палката на бележития мае-
стро Григор Паликаров и режису-
рата на Сребрина Соколова. Ще 
аплодираме изпълнителското 
майсторство на оперната прима 
Гергана Русекова в достойната 
компания на Иван Момиров, 
Евгений Станимиров, Иво 
Йорданов и Валерий Георгиев. 
За участие от Италия пристигат 
също носителите на наградата 
на Държавна опера Варна от кон-
курса в Торино Кристин Арсено-
ва и Уилям Алионе.

След натоварените летни ме-
сеци екипът на Държавна опера 
Варна излиза в заслужена почив-
ка през септември, но екипът на 
Драматичен театър “Стоян Бъч-
варов” ще предложи на публика-
та две премиерни заглавия. 

Знаково събитие е премие-
рата на първата пиеса, играна 
на неговата сцена - “Инстинк-
тът” (12.03.1921), с режисьор и 
изпълнител на една от главните 
роли някога Стоян Бъчваров. 
Никъде в българските архиви 
не е запазен първият превод на 
“Инстинктът”. Но преводачката 
в Европейския парламент Анна 
Сливкова откри оригинала на 
Анри Кистмекер в Кралската 
библиотека в Брюксел, дра-
матургът Аглика Стефанова 
преведе пиесата, а режисьорът 
Стоян Радев Ге.К. я представи 
най-напред в прочит на маса с 
най-младите актьори на театъра: 
Велизар Емануилов, Миглена 
Везирова, Недялко Стефанов, 
Христина Джурова, Станислав 

Кондов, Александра Майдавска, 
Константин Соколов и Гергана 
Арнаудова. 

Със същия състав на 7 септем-
ври 2022 г. - 102 години по-къс-
но, варненци 

����� �� ������ 
„��������“,

един великолепен комедиен три-
лър с актуални послания и днес.

Най-награждаваната постанов-
ка от този сезон на Варненския 
драматичен театър “Амадеус” от 
Питър Шафър (награда “Варна” 
за Стоян Радев – Салиери, награ-
да “Икар” за поддържаща роля 
на Христина Джурова – Констан-
ца Вебер, номинация “Аскеер” 
за режисура на Стайко Мурджев, 
номинация “Икар” за техническо 
майсторство на театъра, селек-
ция на “Амадеус” в официалната 
програма на Международния 
театрален фестивал “Варнен-
ско лято” 2022) ще се играе и 
на Международния театрален 
фестивал “Сцена на кръстопът” 
в Пловдив на 12 септември.

Преди това, в последния 
августовски ден - 31 август, 
Варненският драматичен театър 
ще представи на Фестивала на 
изкуствата “Аполония” в Созо-
пол “Поразените” от Теодора 
Димова, режисьор Стоян Радев 
Ге.К. - първата театрална поста-
новка по нашумелия роман, 
разтърсваща не по-малко от 
литературния оригинал. 

�� 30 ��
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от Жан Поаре, сценичен вариант 

и режисура Атанас Атанасов, 
с участието на Симеон Люта-
ков, Стоян Радев и Недялко 
Стефанов в главните роли. 
“Всеки от нас носи у себе 
си ангела и дявола, носи 
понякога взаимноизключва-
щи се характеристики, дори 
ние самите се изненадваме 
понякога от начина, по който 
реагираме. В този смисъл, 
колкото повече се опитваме 
да се припознаваме като 
различни, толкова по-богати 
стават нашите персонажи. 
Тогава и зрителят ще има 
възможност да се припознае 
или да се разгранични от 
героите, които ние пресъз-
даваме”, споделя подхода 
си към постановката проф. 
Атанас Атанасов.

„����“ ����� 
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в историята на Драматичен 
театър “Стоян Бъчваров”. 
През новия сезон в афиша 
ще присъства задължително 
тази първа сценична реали-
зация по нецензурирания 
първи вариант на класиче-
ския роман на Димитър Ди-
мов с превъзходните Диана 
Димитрова – Ирина, Калин 
Врачански – Борис Морев, и 
Стоян Радев – Фон Гайер. И 
както романът е сред десет-
те любими книги на бълга-
рите, така и проникновената 
му интерпретация от режи-
сьорката Бина Харалампиева 
привлича неустоимо зрите-
лите и пълни салоните, било 
то във Варна или на гастрол. 
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Магията на нощна Варна
МАРИЯНА ЖЕЛЕВА

На пешеходната зона
отвъд вълнолома

започват ресторантите,
а зад тях е “Луна парк”

Фар, вълнолом, Морска
гара, яхтено пристани-
ще. Оттук започва дъга-

та, която преминава през зона-
та за забавления с виенско ко-
лело, с влакче на ужасите и куп
вдигащи адреналина атракции,
както и с много заведения, за
да завърши с пристанище Вар-
на-изток.
На стената на вълнолома са

се събрали деца. Почти всяка
вечер са тук -

при вълните вероятно
се раждат поредни
приятелства за
цял живот

На пейка на алеята под стената
са младеж и момиче, пред него
е подпрян скейтборд.
“Няма ли да паднете в морето”,

питам. Отговорът е иронична ус-
мивка на тийнейджърската сво-
бода.
Здрачава се. В морето под

вълнолома – нощно къпане. От
яхтеното пристанище излиза
лодка с вдигнати платна за ве-
черна разходка. На този терен
вероятно са складирани тонове
романтика. В последно време
сватбите завършват на наскоро
вдигнатата на вълнолома пло-
щадка, за да развее вятърът бул-
чинските воали и тази феерия да
се запечата в кадър.
Зад вълнолома е Морската га-

ра. В добрите времена на нея са
акостирали по 20 круизни кораба
на сезон, след като са минали
през Босфора и са спрели в Не-
себър. От Варна са продължава-
ли към Констанца и Одеса. Бу-
мът е бил през 2014 г., когато бе
анексиран Крим.
След това Черно море посте-

пенно се затваря за круизните
пътувания. Сега от Морската га-

Виенското колело е зоната за атракции - винаги около него има желаещи за адреналин и малки, и големи.

ра тръгват малки корабчета на
варненци, които разхождат тури-
сти за 3-4 часа. Ако са късмет-
лии, ще видят делфини. А през
останалото време ще хапнат, за
децата има забавления с анима-
тори, казва Александър Аврамов,
организатор на Морската гара.
На яхтеното пристанище е и

яхтеният клуб на името на капи-
тан Георги Георгиев, който след
околосветското си плаване с ях-
тата си “Кор Кароли” в края на
70-те години беше символ на
мъжкото предизвикателство.
От 12 до 15 август клубът орга-

низира регатата “Кор Кароли”,
към 10 август за участие в нея
се бяха записали 29 участници.
Регатата започва от Бургаския за-
лив с Pro-Am гонка, в която профе-
сионалиститевключватвекипажи-
те си начинаещи ветроходци или
просто желаещи да се потопят в

магията на
ветроходството,
ще стигне до Балчик и
ще завърши във Варна

Наградите ще се връчат по вре-

ме на празника на Варна.
Яхтеното пристанище е тере-

нът, на който се паркират най
вече лодките на варненци. Един
или два пъти в годината акости-
рат и луксозни и много скъпи
яхти. Наскоро една такава е
престояла месеци, вероятно е
била докарана за ремонт, казва
Аврамов.
Тази зона на пристанището е

сравнително тиха и уединена.
По пешеходната алея отвъд
вълнолома започват ресторан-
тите, а зад тях е атракционната
зона или “Луна парк”. Тук вече
е купонът. И теренът за заба-
вления, и ресторантите са лю-
бимо място за варненци, а и за
гостите им. На големия паркинг
по номерата ще разберете, че
освен местни и чужди туристи
тук наминават и хора от съсед-
ните области – Шумен, Разград,
Търговище.

На пешеходната зона
пред ресторантите
рибари хвърлят въдици

То е просто за забавление, едва
ли ще хванат нещо, казват на-
блюдатели. От видеа на гости на
атракционния парк се вижда, че
другият пик е по Коледа – с де-
сетки коледни изненади и пре-
живявания. Афроамериканец е
написал “Магията Варна”.
А срещу вълнолома, на другия

край на дъгата на залива е при-
станището. Нощно време е кра-
сиво – под прожекторите се от-
крояват силуетите на крановете,
по едно време се надига пушил-
ка. Товарят зърното, казва вар-
ненката Надя.
Това съчетание на зона за за-

бавление и на бизнеса на при-
станището и до днес предиз-
виква различни чувства сред
варненци. Едни смятат, че зо-
ната нарушава развитието на
пристанището, някои пък - че
трябва да се измести при дру-
гия порт – на запад, трети
искат и двете дейности да съ-
ществуват съвместно.

Дали зоната за забавления

на Морската гара, която бе отво-
рена преди 4 години, измества
Алея първа? Този въпрос като
че изобщо не вълнува варненци.
Първоначално, при откриването
всички се насочили към Морска-
та гара, сега една вечер са на
алеята, на другата – избират га-
рата. А и двете култови места се
преливат едно в друго.

Алеята, която е
4,5 км, се извива
край морето, започва
от Морската градина

и свършва на Морската гара. Тя
е място за разходки, за срещи с
приятели, за любима храна в
заведение. По нея може да ка-
рате велосипеда си, осеяна е
със спрени тротинетки, така че
това разстояние може да се
вземе и като за тренировка.
Наскоро тя беше забранена

със заповед на областния упра-
вител за автомобили, така че се
налага колата да бъде оставена
на паркинг и до любимото заве-
дение да се стигне пеша.

Често има аниматори или анима-
ционни инсталации.

Около пристани-
щето сега има за-
ведения, които
предлагат рибни
специалитети.
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прелива от Алея първа
на
Ресторантите, кафенетата са

на всяка крачка, в августовски-
те вечери те са пълни, но се за-
белязват и няколко, които про-
сто не са отваряни за сезона.
Вероятно от COVID удара са
фалирали.
Това преди не можеше да се

види, казва варненка и сочи ба-
ща на колело и син на троти-
нетка - тук бяха кола до кола.
Пред тях майки карат колички с
бебета, хората са стотици.

В заведенията на
алеята варненци
водят гостите си

– в ресторанти, в които са проб-
вали, че храната е добра. При-
мерно да хапнат миди от море-
то и сафрид, уловен сутринта. Е,
в менюто има и октоподи, и
кралски скариди, за които е яс-
но, че не са с местен произход.
Съпредседателят на туристиче-

ската камара в града проф.
Стоян Маринов също води гости-
те си тук. Бивш главен готвач на
един от големите ресторанти в
града купил камионче и с жена

си започнал да работи за себе
си. При него Маринов завел
приятели, американски българи
отсветовнафинансоваинституция.
Готвачът, освен че е майстор, има
таланта така да представи гозбите
си, че човек и да не е гладен, ги

омита. Американските българи
на Маринов изяли всички пукани
люти чушлета на шефа.
Това е само един кадър от ве-

черните преживявания край мо-
рето на Варна. Десетки истории
и проживявания отнасят хората,

дошли в морската столица. Като
концерта на симфоничния орке-
стър до шадравана в центъра,
който събра публика в една от
топлите вечери, или пък панаира
на книгата, който беше в края на
юли.

Морската гараМорската гараМорската гараМорската гараМорската гараМорската гараМорската гараМорската гараМорската гара

Алеята е осеяна
с много цветя.
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Разположен до самия мор-
ски бряг и до величествен 
парк с вековни дървета, хотел 
“Ривиера Бийч” е бягство към 
света на насладата и спокой-
ствието. 
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Хотел “Ривиера Бийч” пред-

лага 290 помещения, разпо-
ложени в две крила с топла 
връзка между тях, с всички 
удобства за вашата незабра-
вима семейна почивка.

Имате избор от комфортни 
и големи стаи с гледка към 
морето, нощувки на база ол 
инклузив, спа и балнеопроце-
дури за вашето здраве и кра-
сота и още много удобства. 
Прекарайте лятната си почив-
ка в рай на мечти и реалност.

Хотелът предлага неповто-
римо съчетание на безкрайна 
морска гледка от стаите, бал-
неологичен център с богат из-
бор от процедури и уникален 
термален източник, вътрешни 
и външни басейни, изискана и 

Хотел “Ривиера Бийч” – 20 години
Можете да прекарате 

лятната си почивка 
в рай на мечти и реалност

вкусна храна. Мястото, което 
ще остави топли спомени от 
почивката за цялото ви семей-
ство.

В ресторантите “Ривиера” и 
“Романтика” гостите на хотела 
могат да се насладят на вкус-
на храна от всички краища на 
света. Любителите на среди-
земноморската кухня могат 
да заповядат в а-ла-карт рибен 
ресторант. Когато имате нужда 
да се разхладите с освежаваща 
напитка, на ваше разположе-
ние в хотела са лоби бар, снек 
бар и бар басейн.

Балнеоцентър “Ривиера 
Бийч” предлага избор от бо-
гата гама - електропроцедури, 
водо- и калолечение, услуги 
с грижа за здравето отвън и 
отвътре. Нашата мисия е да 
предоставим професионална 
услуга за подобряване на фи-
зическото и цялостно здраве 
на гостите ни.

Спа център “Ривиера Бийч” 
ви дава цялостно спа пре-
живяване чрез релаксация, 
балансиране и ободряване.

Хотел  “Ривиера Бийч” 

ви кани да направите избор 
между 4 напълно оборудва-
ни зали, които гъвкавият ни 
професионален екип е готов 
да адаптира към нуждите на 
вашето събитие. Независимо 
дали организирате между-
народна среща от най-висо-
ко ниво, корпоративно или 
лично събитие, комплексната 
услуга по настаняване, об-
служване, поддръжка плюс 
уникална природа гарантират 
успеха на вашето меропри-
ятие.
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При нас вие ще намерите 

активности за всички възрасти 
и предпочитания. Открити и 
закрити басейни, част от които 
са подходящи за активни 
групови или индивидуални за-
нимания, и други, предлагащи 
уникална минерална вода с 
отлични лечебни и профилак-
тични свойства. 

Емоциите от екипната игра 
на плажен волейбол или тенис 

дуелите, разходките и новите 
открития от трекинга и екс-
курзиите ще ви топлят още 
дълго, след като времето на 
почивката отмине.

Нашият професионален 
екип от аниматори знае кол-

LПОНЕДЕЛНИК, 15 АВГУСТ 2022 Г.
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Почивайте и празнувайте с нас!
За 20-ия си рожден ден хотел “Ривиера Бийч 5*” подарява 

отстъпки от цените за настаняване и допълнителните услуги 
в комплекса. 

Бъдете част от нашия празник и си позволете два дни бяг-
ство в рай на мечти и реалност. Всичко останало, което е не-
обходимо за комфорта Ви, е наша грижа. 
Резервирайте своите места сега. Очакваме Ви.

Настаняването е за две нощувки на база ол инклузив в 
хотел “Ривиера Бийч 5*”.

По случай 20-годишнината ни получавате до 20% отстъпка 
от абсолютно всички допълнителни услуги в комплекса в рам-
ките на два дни. Те важат за спа терапии, балнеопроцедури и 
програми, а-ла-карт ресторанти (дневни и вечерни), тенис и 
паркинг. Имате право на ранно настаняване и късно освобож-
даване. Получавате и допълнително 10% отстъпка от цената 
за настаняване.

За удобството на Вашата ваканция в хотел “Ривиера Бийч 
5*” включваме много безплатни услуги. На разположение 
са открит и закрит басейн. Нашите гости ще ползват всички 
удобства за плаж на брега на морето или на басейна – чадъри, 
шезлонзи, кърпи. За забавлението на малките ни гости сме 
предвидили разнообразна анимационна програма, а за тех-
ните придружители – ползване на сауна, спортна програма, 
вечерно шоу и други. Предлагаме високоскоростен интернет 
на територията на хотела.

Специалната ни оферта е валидна за резервации до 2.10.2022 
г. включително и със заплащане 100%. Имате право на без-
платно анулиране до 7 дни преди датата на настаняване.

Можете да направите резервацията си директно от офици-
алния ни уебсайт или като се свържете с нас на:

Телефон: 0800 14 334 /безплатен за България/, 

052/ 386 706, 052/ 386 707

e-mail: info@rivierabulgaria.com

Разгледайте в детайли
всички актуални оферти 
във Ваканционен клуб 
“Ривиера” от тук:

тишина и комфорт 
във величествен 

парк край морето

20 ГОДИНИ ХОТЕЛ “РИВИЕРА БИЙЧ 5*”

БЪДЕТЕ НАШИ ГОСТИ 
ЗА ДВЕ НОЩУВКИ И ПОЛЗВАЙТЕ 
ВСИЧКИ УСЛУГИ В КОМПЛЕКСА 
С ОТСТЪПКА ДО 20%

Ще се радваме да отговорим 
на Вашите запитвания

Очакваме Ви!

ко са ценни преживяванията, 
с които активностите наси-
щат вашата почивка. Затова 
с усмивка и отдаденост се 
грижат за вашето добро на-
строение!

Забавленията за деца и въз-

растни са 6 дни в седмицата с 
аниматори, говорещи англий-
ски, немски и руски език.

Дългогодишни наши гости 
изживяват незабравими спо-
мени през годините в хотел 
“Ривиера Бийч”.

LIПОНЕДЕЛНИК, 15 АВГУСТ 2022 Г.
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Опознайте Варна
със 100
безплатни
пешеходни
обиколки

НАДЕЖДА АЛЕКСИЕВА За българската аудитория пе-
шеходните обиколки ще бъдат
тематични, посветени на раз-
лични празници. За групите с
английските беседи темите са:
“Открий Варна”, “Архитектурата
на Варна”, “Антична Варна”, в
събота - “Стара Варна”.
Сборният пункт за всички е пред

Туристическия информационен
център срещу катедралния храм
“Успение Богородично”, като всич-
ки се радват на завиден интерес.

Маршрутът минава
през сърцето на Варна

- Драматичния театър, шадрава-
ните, етнографския музей, Дома
на архитектите, католическата
църква, Римските терми, музея
за нова история на Варна, мал-
ките терми, градските басейни,
военноморския музей, кораба
“Дръзки”, аквариума, планета-
риума, Шишковата градинка, хра-
ма “Св. Архангел Михаил”, църк-
вата “Св. Николай”, фестивалния
център, Летния театър, градинка-
та на Севастопол, художествена-
та галерия, община Варна и ар-
хеологическия музей.

Сборният пункт
за всички е пред
Туристическия
информационен
център срещу
катедралата

Повече от 100 пешеходни
туристически обиколки, во-
дени от професионални ек-

скурзоводи, се провеждат във
Варна през цялата година. 82
от тях са на английски език, а
останалите 16 - на български,
всички са безплатни за желае-
щите да се потопят в потайно-
стите на морската столица.
Освен тях за първи път ще

има безплатни разходки и за го-
стите на двата туристически
комплекса - Златни пясъци и
Св. св. Константин и Елена.
Организатори са дирекция

“Туризъм” към община Варна и
Туристическият информационен
център в партньорство със Съю-
за на екскурзоводите в България.

Целта на туровете
е презентация на
културно-историческото
наследство

и забележителностите на гра-
да. Инициативата се провежда
за девета поредна година.
През летните месеци се про-

веждат 28 пешеходни тура.
Първите стартираха на 19 юни
в курортния комплекс Златни
пясъци, а на 20 юни - в Св. св.
Константин и Елена, с начален
час 17. Обиколките се провеж-
дат веднъж седмично. Всички
желаещи, които се включат в
тях, ще имат възможност да се
запознаят както с историята
на съответния комплекс, така
и със забележителностите,
които се намират на терито-
рията му.

Групата се води от
професионален
лицензиран екскурзовод

на английски език. Предвари-
телни записвания не са необхо-
дими и участието в туристиче-
ската обиколка е безплатно.

Групите тръгват от
градския часовник
и се спускат по пе-
шеходната зона на
града. Опитни ек-
скурзоводи раз-
казват интересни
истории от минало-
то и настоящето на
Варна.

Обиколката задъл-
жително включва
разглеждане на
емблематични
сгради, които
правят облика на
града незабравим.
Обиколката мина-
ва и през новия
артистичен квар-
тал на града -
“Таляна”.

Няма как да дойдеш във Варна и да не се отбиеш в Римските терми в Гръцката махала, които са
сред най-запазените архитектурни паметници от античния период в България. Изградени са към
края на II век и са едни от най-големите на Балканите. СНИМКИ: АРХИВ “24 ЧАСА”
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билитация и възстановяване. В 
Медикъл СПА центъра избере-
те лечебна терапия, оздравява-
ща програма, релаксираща или 
разкрасяваща процедура и ще 
забравите за преумората. 

Хотел “Приморски” е 
съчетан с търговски център и 
очарова с архитектура и ефект-
ни вътрешни пространства. Той 
е предпочитан от туристи, които 
искат сами да определят кои 
места за хранене и развлече-
ние да посетят, къде да отидат 
на плаж, басейн или СПА.
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Това лято курортът Св. св. 

Константин и Елена ще ви 

екип на  ресторант Monty ще ви 
предизвика да изпитате истин-
ска наслада от храната. В СПА 
центъра може да запишете час 
за масаж, а Аквахаус Термал & 
Бийч е само на няколко крачки. 

Villa Chinka е перфектната 
комбинация от лично преми-
ум пространство и елегантна 
атмосфера на брега на морето. 
Подбраните удобства - лук-
созна почивка в разкошни 
апартаменти в бохемски стил, 
кулинарни изкушения, басейн 
и Lounge Bar, превръщат Villa 
Chinka в желан избор за специ-
ални моменти или романтични 
уикенди. 

Хотел Балнео & СПА Аза-
лия е място за ваканция, реха-

Св. св. Константин и 
Елена е покана да 
споделите емоци-

ите на лятото и безгрижните 
очертания на хоризонта. По-
пулярен с лечебната си ми-
нерална вода и здравословен 
морски климат, с елегантните 
си хотели, ресторанти и ексклу-
зивните си места за парти и 
плаж, курортът е любимо място 
за ваканция, СПА и кулинарни 
пътешествия. Лятото е навсякъ-
де, но край морето е най-въл-
нуващо.   
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Курортът е отличен за ре-

хабилитация,  подсилване на 
имунитета и подобряване на 
здравето. Морелечението и 
климатолечението се съчетават 
с балнеотерапии, апликации 
с морски водорасли, кало- и 
луголечение, апаратни проце-
дури, минерални вани. Меди-
къл СПА центровете предлагат 
терапевтични басейни, джаку-
зи, вихрови и перлени вани, 
електро- и кинезитерапия, 
подводна гимнастика. Популяр-
ни са също детокс и антистрес 
програмите.  

Health Spring SPA център 
в Аквахаус Хотел & СПА. В 
новия Lifestyle Social Hub ще 
ви предложат най-подходящата 
терапевтична или разкраси-
телна програма. Можете да 
поддържате добра физическа 
форма и да релаксирате пълно-
ценно. Ще откриете вътрешни 
и външни басейни със зони за 
плаж, подводен фитнес, зала за 
тренировки, шотландски душ. 
Хит са подмладяващата кар-
бокситерапия и персоналните 
СПА пакети.  

Аквахаус Термал & Бийч. 
Термалният комплекс е на мор-
ския бряг, с открити и закрити 
басейни и водни съоръжения,  
финландска и билкова инфра-
ред сауна, хамам, парна баня, 
солна стая и вътрешен контрас-
тен басейн. Във  водната, тер-
малната и уелнес зона може да 
съчетаете ваканцията с релакс 
и СПА.
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Курортът предлага целого-

дишни почивки, морски, СПА, 
кулинарни и културни уикенди. 
Може да избирате хотели от 
3 до 5 звезди, ексклузивни 
локации и различен тип  наста-
няване. Има отлични условия 
също за конферентен, сватбен 
туризъм, спортни събития и 
тийм билдинги. 

Аквахаус Хотел & СПА е 
дестинация за СПА и кулинарни 
емоции, DJ партита и живопис-
ни морски гледки. Разположен 
в непосредствена близост до 
плажа, хотелът впечатлява с 
елегантен интериор и архитек-
тура, вдъхновена от природата. 
СПА центърът предлага реха-
билитация и профилактика с 
традиционни и нови методи за 
по-добро  здраве. 

Хотел Астор Гардън  със 
своя стилен интериор, пре-
красна градина и комфорта на 
откритите зони около басейна и 
плажа ще направи ваканцията 
ви удоволствие. Кулинарният 

пренесе в културата на Азия в 
ресторант Kampai в Аквахаус 
Хотел & СПА. Опитайте разноо-
бразни източни специалитети. 

Ресторант Monty в хотел 
“Астор Гардън” посреща с 
европейски и български рецеп-
ти, а също и с дегустационни 
менюта на гост-готвачи. 

В новия Brisa BBQ del Mar 
поръчайте испанска кухня. 

С ливански ястия изкушава  
живописният The Bay.

Villa Chinka Restaurant 
очарова с италиански шик и 
средиземноморски вкус. 

Ако искате да сте в крайбре-
жен ресторант със свободен 
дух –  More Beach Restaurant 
е мястото.
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Независимо дали ще избере-

те плаж Aquahouse Hotel Beach/
The Bay, More Beach, Radjana 
Beach или Astor Garden Beach/
BRISA BBQ del Mar, Azalia 
Beach, или Verdi Beach, ще се 
насладите на пълен релакс. 

За почитателите на горещите 
плажни DJ партита най-добри-
те са в  Aquahouse Beach Bar, 
Radjana Beach и Villa Chinka 
Cocktail Bar. 
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Курортът е сцена за класи-

ческа музика, балет, оперни 
и оперетни програми, фолк-
лор, куклени представления, 
електронна музика и бутико-
ви концерти, организирани 
със съдействието на община 
Варна. 

Може да дойдете и на шо-
пинг в търговските центрове 
“Приморски” и Small Ring.

За резервации: 0700 70 799 
или www.visitstconstantine.bg

в Св. св. Константин и Елена

На СПА, кулинарни 
пътешествия и бийч партита 
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ЕСТАРТ ВАРНА ЖИВОТЪТ

Почти вековен асансьор работи
безотказно в сграда край морето

LIVПОНЕДЕЛНИК, 15 АВГУСТ 2022 Г.

Почти вековен асансьор

НАДЕЖДА АЛЕКСИЕВА Проектирана е от
легендарния архитект
Стефан Венедикт Попов

с идеята да бъде курортен дом,
носещимето“ПлажВарна”.Даима
помещения,коитосеотдаватнаку-
рортисти, казваизследователятна
историята и архитектурата на
Стара Варна Християн Облаков.
С времето идеята се променя и

остават апартаменти за целого-
дишно ползване, които архитек-
тът продава.
Асансьорът не тръгва, преди да

си платиш - така е било в годи-
ните на социализма. Срещу 1
стотинка се изкачваш, или сли-
заш в ретро обстановката на
прецизното возило. Това отдавна
е променено, вечни остават еле-
ментите от дървения интериор -
плъзгащата се решетка, неиз-
менното огледало.
Асансьорът привлича внима-

нието още с влизането във входа
на кооперацията - той е открит и
може да се види от всеки етаж.
Специалистите от фирмата, от-

говорна за сервиза на съоръже-
нието, таят огромен респект към
90-годишното бижу, което функ-
ционира безотказно. Бил значи-
телно по-тих и надежден от него-
вите съвременни събратя. През
годините са подменени само ня-
колко дребни части. Асансьорът,
разбира се, се инспектира от слу-
жителинаагенциятазаметрологи-
чен и технически надзор, които
всеки път се впечатлявали от съ-
стоянието на съоръжението и ра-
ботата на всички детайли по него.
Още два подобни асансьора

има в града, единият е монтиран
през 1937-а в жилищна коопера-
ция “Чайка”, която се намира на
бул. “Сливница” до фестивалния
комплекс, адругиятевсградатана
хотел и функционира от 1927 г.

Съоръжението
не тръгва ако бъде
претоварено

Живеещите в красива коо-
перация на крачка от
Морската градина могат

да се похвалят, че използват
един от най-старите действащи
асансьори във Варна. Придвиж-
ването през петте етажа на сгра-
датанабул. “Приморски” ежеднев-
но става с швейцарска точност,
благодарение на съоръжението.
То спира само и единствено

ако се претовари. Вози по трима,
но за да не се стига до свръхто-
вар, се препоръчва в кабината
да се качват не повече от двама.
Сградата е построена през 1933
г. Смята се, че е първата жилищ-
на кооперация в града.

СНИМКА: ИВАН МИХАЛЕВ
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