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Варна инвестира във важни проекти
85,6 млн. лв. от ОП „Региони в растеж“
Инвестиционната програма по
ОП „Региони в растеж 2014-2020“,
по която ще работи Община Варна,
е на обща стойност 127,7 млн. лв.,
от които 85,6 млн. лв. са финансовите параметри на проектите от
основния списък, а 42 млн. лв. – на
резервните проекти. Това съобщи
на пресконференция кметът Иван
Портних.
Варна е една от първите общини
с одобрена програма и междинно
звено, което ще координира дейностите. Средствата, осигурени
само по тази оперативна програма,
са разпределени в няколко приоритета – енергийна ефективност

- 2,8 млн. лв., интегриран градски
транспорт - 29,3 млн. лв., градска
среда - 25,2 млн. лв., социална и
културна инфраструктура - 12 млн.
лв., образователна инфраструктура - 16,3 млн. лв., естетизация и
модернизация на междублокови
пространства.
„Активно продължаваме да работим за осигуряване на финансиране за важни за града проекти по
всички останали програми, които
се отварят в новия програмен
период. Така не само ще запазим,
но и ще ускорим темповете на
развитие на Варна“, коментира
Иван Портних.

Аспаруховият мост вече
е отворен за движение

МОСВ ще помогне
за Шокъровия канал

ММФ „Варненско
лято“ чества
90 години
Кметът на Варна Иван Портних получи подкрепата на министър
Ивелина Василева за решаване на проблема с Шокъровия канал.
Кметът на Варна Иван Портних
и министърът на околната среда и
водите Ивелина Василева потърсиха общо решение на проблема
със замърсяването от Шокъровия
канал. „Това е въпрос, който години
наред стои нерешен. Общината е
предприела действия по разработване на проект, имаме готовност
да съдействаме, включително с
осигуряване на финансиранe. Надяваме се той да бъде финализиран и съгласуван съгласно Закона
за устройство на територията в

максимално бърз срок. Експертите
ще се запознаят с техническата
докуменатция и след това ще стане
ясно какво финансиране би могло
да бъде отпуснато от Предприятието за управление на дейностите
по опазване на околната среда
(ПУДООС)” .Това заяви министър
Ивелина Василева след работна
среща с кмета Иван Портних.
По първоначални данни за
реализирането на проекта ще са
необходими около 2,5 млн лв.
Продължава на стр. 3

Повече от 100 дни ще продължи
тазгодишното издание на първия в България Международен
музикален фестивал „Варненско
лято“, който тази година отбелязва
90 години от създаването си. За
публиката ще бъдат достъпни 46
събития с музика от класически и
съвременни жанрове, създавана в
диапазон от седем века.
Събитията по време на фестивала са структурирани в шест модула:
Основна програма – симфонична и
камерна музика (18 юни - 17 юли);
Международна лятна академия (8
- 16 юли); Музикална лаборатория
„Варненско лято” (18 – 24 юли); На
границата с класиката (25-27 юли);
Опера и балет на открито (28 юни
– 22 август); Старинна и барокова
музика ( 22-24 септември). На
фестивалните сцени ще гостуват
музиканти от България, Германия,
Холандия, Австрия, Хърватия, Словения, Испания, Италия, Румъния,
Русия, Турция, Унгария, Франция,
Финландия, САЩ и др.
Продължава на стр. 7

След неотложен ремонт Аспаруховият мост бе отворен изцяло за
движение.
Трафикът по Аспаруховия мост телят каза - имаме готовност да
бе отворен на 15-ти юни сутринта, довършим цялостния ремонт на
след оглед на трасето от министъра Аспаруховия мост, като осигурим
на регионалното развитие и благо- необходимите средства от бюджеустройство Лиляна Павлова, кмета тите съответно за 2017 г. и 2018 г.
Иван Портних, председателят на – по 12,5 млн. лв. за всяка. Толкова,
УС на Агенция „Пътна инфраструк- колкото са необходимите средства
тура“ инж. Лазар Лазаров, предсе- за всяко платно, във всяка една от
дателят на ОбС Тодор Балабанов, посоките. Престои да уточним с
Христо Иванов, зам.-кмет на Варна. общината и с всички заинтересо„Поехме ангажимент - спазихме вани страни самата архитектура на
срока! Още веднъж потвърждавам моста“, обяви министър Павлова.
това, което министър-председаПродължава на стр.3
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Средствата са разпределени в 5 инвестиционни приоритета

Варна има зелена светлина
за реализация на проекти
Амбициозната инвестиционна програма на Община Варна по ОП
„Региони в растеж “ представи кметът Иван Портних. Общата
стойност на проектите е 127 677 081 лв. От тях 85 623 445 лв.
са предвидени за основните обекти, при които общината участва
със съфинансиране от около 1, 5 млн. лв. Резервните проекти,
обособени в индикативен списък, са за 42 053 636 лв.
„Трябва да отчетем, че това са
плановете на общината само по
тази програма. Активно продължаваме да работим за осигуряване
на финансиране за важни за града
проекти и по всички останали програми, които се отварят в новия
програмен период. Средствата по
ОП „Региони в растеж“ на практика
е за първата фаза на програмата.
Нашата амбиция е максимално
бързо да я реализираме и през
2018 г., когато ще бъдат отчетени
показателите на отделните общини, да извлечем още от допълнителния ресурс. Прогнозно можем
да кажем, че той е около 50% от
първоначалната стойност на програмата, но може и да нарасне
значително“, обясни кметът.
Община Варна свърши доста
работа във връзка с подготовката
на проектите. Те трябваше да бъдат съобразени с изискванията на
самата програма. Всеки един обект,
включен в нея, трябва да покрива
сериозен обем от индикатори ,

поставени като изискване от управляващия орган, от една страна, от
друга страна да се вписва в приетия
преди години Интегриран план за
градско възстановяване и развитие. „С известна доза задоволство
мога да споделя, че Община Варна
е една от първите в страната с
одобрени инвестиционна програма
и междинно звено, което ще координира дейностите от тук нататък“,
обясни Иван Портних.
На практика това означава
зелена светлина за реализация
на проектите, разпределени в пет
приоритетни сфери – „Енергийна
ефективност на административни
и жилищни сгради“, „Интегриран
градски транспорт“, „Градска
среда“, „Социална и културна инфраструктура“ и „Образователна
инфраструктура“. „Напредваме
със сериозни крачки, като сме
амбицирани до средата на следващата година или до края на
лятото обекти да са завършени“,
каза кметът.

Кметът на Варна Иван Портних представи с екипа си амбициозната инвестиционна програма на Община Варна

Инвестират 29,3 млн. лв. в
улици и градски транспорт
29,3 млн. лева ще бъдат вложени във втория етап на проекта за
интегриран градски транспорт на Варна. Средствата са предвидени в инвестиционната програма на Община Варна по ОП „Региони
в растеж 2016-2020“ г. 5,32 млн. лв от общата сума се предвижда
за закупуване на нови автобуси, 1,6 млн. лв. – за разширяване на
системата за контрол на трафика, и 1,5 млн. лв. - за разширяване на
обхвата на системата за информация на пътници в реално време.

Сериозни средства са заложени
и за реконструкция на уличната
мрежа. Част от проектите са ремонт на бул. „Осми Приморски
полк” -в участъка от бул. „Васил
Левски” до бул. „Христо Смирненски”, т.е. основният път за кв.
„Виница“, включително и ремонт на
транспортното съоръжение /пътен
възел „Виница”/.
Основни ремонти ще се извършат също по трасето на бул.
„Приморски” - в обхват от ул.

„Стефан Стамболов” до бул. „Цар
Освободител” и прилежащият автоподлез до ФКЦ, както и бул. „Цар
Освободител” – от бул. „Приморски”
до бул. „Княз Борис I”.
Най-много средства - 7,33 млн.
лв, са предвидени за основен ремонт на бул. „Васил Левски“ - от ул.
„Подвис“ до бул. „Осми Приморски
полк“ , като е включено изграждане на велоалея, подобряване
на достъпната среда, ремонт на
прилежащите подлези.

Основна рехабилитация ще има
и на уличната мрежа в кв. „Аспарухово“ – бул. „Народни будители“
- в участъка от ул. „Мара Тасева“
и до ул. „Нарва“, и от ул. „Св. Св.
Кирил и Методий“ до ул. „Мара
Тасева“, в това число и обръщача
на МТГ. Ремонт предстои и на бул.
„Първи май“ до кръстовището към
кв. „Галата“.
Обновени ще бъдат още ул. „Бачо
Киро“ - от бул. „Христо Ботев“ до
ул. „Козлодуй“. Улица „Козлодуй“
също ще бъде ремонтирана – от
ул. „Александър Дякович“ до ул.
„Дунав“. Цялостна рехабилитация
ще бъде извършена на ул. „Съборни“ - от бул. „Вл. Варненчик“ до
бул. „Сливница“. Основен ремонт
е предвиден на ул. „Дунав“ – от
бул. „Приморски“ до ул. „Козлодуй“.

Нов облик на Морската градина и
на междублокови пространства
Третото инвестиционно направление е „Градска среда“, за което
са отпуснати 25 231 166 лв. С тези
пари ще бъдат реализирани няколко проекта. Първият е за район
„Аспарухово“ /виж стр.4/.
За емблемата на Варна – Морската градина, от парите за градска
среда са заделени 3 315 182 лв. Те
са за рехабилитация на настилки,
ново осветление, изграждане на
нови площадки за спорт и игра,
кътове за отдих, паркова мебел.

Ще бъде направена реконструкция
на поливната система, ще има
нова растителност. „Така ще се
продължи досегашната политика
на общината за подобряване на условията за спорт и отдих в Приморския парк. Досега бяха подменени
пейките, осветлението, кошчетата,
ремонтирана бе алейната мрежа,
направени бяха нови детски площадки. Целта е с новите предвидени средства Морската градина
да си върне пълния блясък, който

заслужава, успоредно с развитието
на Аспаруховия парк като втората
Морска градина на Варна“, каза
кметът Иван Портних.
Средства за градска среда има
заложени и за район „Младост“. С
2 478 130 лв. ще се осигури благоустрояването на междублоковите
пространства в карето между ул.
„Ана Феликсова“, ул. „Петър Алипиев“, улицата западно от бл. 17 и
локалното платно на бул. „Трети
март“.

Предстои саниране на многофамилни
и административни сгради
„Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“ е
първият инвестиционен приоритет,
за който Община Варна спечели
финансиране по ОП „Региони в
растеж“. За проектите в него са
предвидени 2 766 132 лв. Наймного пари от това перо - 1 178
830 лв., ще отидат за санирането
на сградата на Областна дирекция
на МВР-Варна.
„Сградата, която е проектирана
от арх. Стойко Стойков, е построена през 1932 г. Тя е много красива
и се намира по протежение на

пешеходния ринг. Включването на
този проект е част от политиката
ни за възраждане на духа на Стара
Варна чрез възстановяване на старите сгради в централната градска
част“, обясни кметът Иван Портних.
В рамките на този приоритет са
предвидени и мерки за енергийна
ефективност в многофамилни жилищни сгради с индикативен общ
размер на проекта 1 587 30 лв.
Обектите, според интегрирания
план за градско възстановяване и
развитие, са в районите „Одесос“,
„Приморски“ и „Аспарухово“.

Обновяват филиала
на театъра и читалище
„П. Р. Славейков 1928“
„Социална и културна инфраструктура“ за 12 019 700 лв. е четвъртият инвестиционен приоритет,
заложен в програмата на Община
Варна. По него има четири проекта.
Първият е „Реконструкция на
социалната инфраструктура”.
Индикативният общ размер на
дейностите по него е 3 810 000 лв.
Парите са за ремонт, оборудване
и обзавеждане на Приют за временно настаняване на бездомни
и социално слаби лица в СУПЦ
„Анастасия Д-р Железкова”, район
„Младост“.
Вторият проект е „Частична реализация на проект за изграждане
на социални жилища за хора в
неравностойно положение”. По

него с 490 000 лв. ще бъдат изградени 10 социални жилища за хора
в неравностойно положение на
територията на район „Младост“.
Третият проект е „Модернизация
на културна инфраструктура в гр.
Варна”. По него са предвидени 7
163 217 лв. за ремонт, реконструкция и модернизация на сградата на
филиала на ТМПЦ - Варна.
По четвъртия проект – „Модернизация на културна инфраструктура
в град Варна” ще бъде извършена
реконструкция, ремонт и оборудване на НЧ „Петко Рачов Славейков
1928“, район „Владислав Варненчик“. Индикативният общ размер
на предвидените дейности е за
556 483 лв.
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Велоалея и красиви квартални градинки в „Одесос“

От градския площад до жп гарата художници, артисти и уютни кафенета
Всеки романтичен град си има свои култови места, в които живее денонощно неговият дух. За Москва това е Арбат, за Париж
– Латинският квартал, за Пловдив – Капана. Варна е романтичен
град, който ще направи дом без стени за своите бохеми, жители,
гости и туристи - от градския площад до гарата. Парите за
това са заложени в проект за район „Одесос“ по Инвестиционната
програма на общината.
Проектът по „Градска среда“ е
на стойност 1 583 346 лв. и има
двойна функция. В рамките на
неговото изпълнение ще бъдат
оформени междублоки пространства и ще бъдат направени велоалеи в карето на ул. „Козлодуй“,
ул. „Цар Симеон I“, ул. „Цариброд“
и ул. „Л. Заменхов“.

„На практика „Цар Симеон“
свързва пл. „Независимост“ с
гаровия площад в най-широкия
му смисъл. Целта на нашата
инвестиция е да дадем тласък
на развитието на цялата тази
зона, заключена между „Заменхов“ , „Преслав“, „Княз Борис“ и
бул. „Приморски“. Тя ще включва

още улиците „София“, „Габрово“,
„Цариброд“ и ще се разширява
във времето до Дома на транспортните работници. Идеята е
да стане нещо като Капана в
Пловдив – едно място, където
да се приютят и артистите, и
художниците, и занаятчиите,
уютните кафенета и малките
ресторантчета, защото това е
старата градска част на Варна“,
обясни идеята си кметът Иван
Портних. И добави: „Това е връзката между централния площад
и гаровия площад, тук е Етнографският музей, тук е Музеят на
Възраждането. С перспективата

за социализация на пристанището е естествено тези зони
поетапно да се свързват“.
Целта е със средства по оперативна програма „Региони в
растеж“ , както и с общинско
финансиране на други дейности
и мероприятия, да се даде тласък на това каре за развитие.
„Ако създадем необходимата
инфраструктура, убеден съм, че
и културната общност, и бизнесът
в известна степен, ще наситят с
много повече съдържание тази
зона и след няколко години тя ще
стане неузнаваема“, каза кметът
Иван Портних.

От парите за градска среда в
район „Одесос“ с 2 363 942 лв.
ще се реализира и проект за благоустрояване на междублокови
пространства и реконструкция на
ул. „Георги Бенковски“ - в участъка
от бул. „Сливница“ до ул. „Кракра“.
Ще се реановират предблоковите
пространства в участъка между
ул. „Цар Петър“, ул. „Парижка
комуна“, ул. „Кракра“ и ул. „Георги
Бенковски“. Освен това с 1 266
462 лв. ще се промени обликът на
междублоковите пространства в
района на ул. „Михаил Колони“ и
пл. „Йоан Екзарх“, където ще се
изгради и велоалея.

Аспаруховият мост вече е отворен за движение
Продължение от стр. 1
Ремонтът приключи за точно
два месеца, през които строителите успяха да извършат много
сериозни строителни дейности –
освен преасфалтиране, подмяна
на хидроизолацията, цялостна
подмяна на всички фуги и лагери,
нещо, за което не се знаеше, че е
необходимо преди да се разкрие
мостът, отбеляза министър Павлова. Видя се, че мостът, който не е
ремонтиран 40 години, има нужда
от сериозни ремонтни дейности на
всички лагери и фуги, хидроизолация и тротоарни конзоли, допълни
тя. Монтирали сме най-новите
двойни мантинели, за да се осигури
по-голяма безопасност, каза още
министър Павлова.
Освен инвестицията от 5 млн.
лв. от държавния бюджет, осигурихме допълнително 2 млн. лв. от
бюджета на АПИ и МРРБ, за да
ремонтираме всички лагери и фуги,
подчерта Павлова. С допълнителните средства ремонтирахме един
мост повече, за да не затваряме
следващия път, когато ще започне
ремонтът на насрещното платно.
Затова пускаме движението веднага, каза тя.
Имаме подкрепата на премиера,
на който благодаря за осигурените
средства, които вече са отпуснати. През септември очакваме да

бъдат отпуснати и още 5 млн. лв.,
за да можем през тази година да
направим и мостове 2, 4 и 6, така
че в този участък ремонтите да
бъдат завършени изцяло, обърна
внимание Павлова. Догодина ще
можем да започнем основната част
на моста, която знаем колко голямо и сложно съоръжение е. Само
за пътната част на двете платна
ще са ни необходими 25 млн. лв.,
съобщи тя. Тогава дейностите ще
се извършват отново на два етапа – първо в едната посока, след
това в другото, като движението
отново ще е двупосочно, обясни
министърът. Важно е мостът да
бъде ремонтиран, но това вероятно ще причини затруднения и
задръствания, докато приключи
работата по цялото съоръжение,
каза тя и призова за разбиране
и диалог с общината, с жителите
на Аспарухово и туристическия
бранш, докато бъдат извършени
всички необходими дейности по
цялото съоръжение.
Алтернативният маршрут, който се обмисляше, минава през
блато до жп линията, коментира
министърът възможностите за
заобикаляне на Аспаруховия мост.
Самата инвестиция, предвид, че
това е блато и не целият терен е
наличен, би струвала много скъпо
– в размер на 5-7 млн. лв., която за

Министър Лиляна Павлова, кметът Иван Портних и директорът на АПИ Лазар Лазаров инспектираха
ремонтирания участък на Аспаруховия мост.
временен път е прекалено голяма ганизация, различна от тази, по добра алтернатива, подчерта тя.
и несигурна, предвид терена. По- тази причина, че Аспаруховият Ако гражданите не искат ремонт,
скоро трябва да проявим търпение мост е единствената пътна връз- просто няма да правим. Или търи да направим добра организация ка, а другата алтернатива е по пение две години и пълен ремонт,
на движение. Това е единствената вода, каза Павлова. Единствената качествен, какъвто виждаме на
възможност, останалата алтерна- възможност е при затваряне на сегашния ремонтиран участък или
тива е по вода, допълни тя.
едното платно колите отново да няма друг вариант, категорична бе
Няма как да има по-добра ор- се движат двупосочно. Няма по- министър Павлова.

МОСВ ще помогне… Правителството Ремонтират виадукта
отпуска 1 млн. лв. „Звездица“ на АМ „Черно море“
за стадион „Тича“

Продължение от стр. 1
Министър Василева обясни,
че на заседание в областната
управа на Варна с участието
на много ведомства, е взето
решение да бъде направена
проверка за установяване на източниците на замърсявания и на
нерегламентирани включвания
на канализации. „Това е канал, в
който трябва да се отчитат само
дъждовни води. „ВиК Варна“
трябва да положи сериозни усилия за обследване на мрежата и
в случай на установяване на нерегламентирани включвания, да
има сериозни санкции“, каза тя.
„Поехме ангажимент за решаване на проблема с Шокъровия
канал и работим активно още от
миналата година! Има законови процедури, които трябва да
бъдат спазени, не може всичко

да става с магическа пръчка“!,
каза кметът Иван Портних. Той
допълни, че в момента вървят
съгласувателни процедури за
проекта. „Уверенията на всички
експерти са, че до месец може
да има приключена процедура и
съответно издадено разрешение
за строеж. Благодаря на г-жа
Василева, че получихме и официална подкрепа по отношение на
финансирането. Да, наследихме
сериозни екологични проблеми, но ги решаваме поетапно.
Например на Златни пясъци
- дълбоководното заустване е
факт, а относно втория етап на
проекта - за пречиствателната
станция, вчера изтече срокът за
подаване на документи. Днес се
отваря документацията и в найкратки срокове ще бъде избран
изпълнител“, допълни кметът.

1 млн. лв. отпуска правителството за нова тревна настилка
и осветление на стадион „Тича“
във Варна. Решението е взето на
заседание на Министерския съвет.
Ангажимент за осигуряване на
средства от държавния бюджет
премиерът Бойко Борисов даде
през август миналата година.
Същите суми ще бъдат отпуснати
и за градските стадиони в Русе и
в Горна Оряховица. Така в тези
обекти ще бъдат извършени
необходимите дейности за привеждането им в съответствие с
изискванията за провеждане на
спортни прояви, пише в решението на МС.

Основен ремонт на виадукт
„Звездица“ на автомагистрала
„Черно море“, който е в тежко състояние, подготвя Агенция „Пътна
инфраструктура“. Съоръжението
е с дължина 400 м, индикативната

стойност на строително-монтажните работи е около 4,3 млн. лв. с
ДДС, в момента върви процедура за
избор на изпълнител, обяви министърът на регионалното развитие и
благоустройство Лиляна Павлова.

Пуснаха тролей №86,
корабът „Белла“ остава
Тролеите по линия № 86 ще възстановят връзката от Аспарухово
до сп. „Почивка“. За жителите на
района остава и възможността за
ползването на морски транспорт.
„Проведохме разговори с колегите
от Община Белослав, на които

използвам случая да благодаря
за съдействието. Постигнахме
договорка корабчето „Белла“ да
продължи да превозва пасажери
от Морска гара до Аспарухово
по сегашния график“, каза Иван
Портних.
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Кварталът е важен приоритет в инвестиционната програма на общината

Жалба бави изграждането
на каналите в Аспарухово
Жалба в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) стана
спирачка в реализацията на прfекта за изграждане на двата охранителни канала в кв. Аспарухово. Така осигурените от Община
Варна близо 10 млн. лв. от фонд „Солидарност“ на Европейския
съюз, стоят неизползвани. Оплакването е подадено от един от
отпадналите участници в конкурса.
„През април бяха избрани изпълнителите. На 13-ти април, един от
участниците, ДЗЗД „Аспарухово
2015“, свързано с г-н Росен Колелиев, обжалва пред КЗК приключването на процедурата. На 18-ти май КЗК
отхвърли жалбата, но същото ДЗЗД
е депозирало на 6-ти юни жалба и
във ВАС. Ще трябва да изчакаме
решението на съда. Разчитайки на
спешността на този проект, който е

свързан не само с финансирането на
фонд „Солидарност“, но и с безопасността на всички живеещи в района,
вярвам, че това решение ще излезе
максимално бързо“, коментира кметът на Варна Иван Портних.
Междувременно стана ясно, че
договорите с изпълнителите на
ремонтите на другите две дерета,
за които общината кандидатства
за финансиране - Фатрико дере

и зЕлпромското дере, на обща
стойност над 2 млн. лв. без ДДС,
вече са подписани. Средствата
са част от 12-те млн. лв. по фонд
„Солидарност“, като останалата
сума е за охранителните канали в
Аспарухово.
„Аспарухово е важен приоритет
в Инвестиционната програма на
Община Варна! Освен по оперативна програма „Региони в растеж“,
плановете са в района да се вложат
и общински средства, и средства,
привлечени от държавния бюджет.
„За две години свършихме много
системна работа по развитието на
квартала. Радвам се, че успяхме
да гарантираме финансов ресурс,

с който даваме нова перспектива
на развитие на района“,обяви кметът Иван Портних. По отношение
на уличната инфраструктура той
обясни, че предстои цялостно обновяване на основните пътни артерии
– на бул. „Народни будители“, бул.
„Първи май“, ул. „Мара Тасева“ ще
бъде разширена с две платна.
В квартала се модернизира и ВиК
инфраструктурата - започна подмяна на основния водопровод, водещ
към кв. „Галата“, в участъка по бул.
„Мара Тасева“ и бул. „Първи май“.
Полагането на водопровода приключва, което отваря път за старт
на рехабилитацията на улиците.
Готов е техническият проект за

рибарското пристанище на Карантината. В момента вървят последни
съгласувания в различни ведомства.
Предстои внасяне на проекта пред
управляващия орган за одобрение.
Към края на годината или в началото на следващата, изграждането
на пристанището може да започне
реално.
„През следващата година Аспарухово ще получи не само друг облик,
но и една друга перспектива за
развитие. Работихме 2 години, за
да създадем проектна готовност и
да осигурим финансиране. Предстоящите инвестиции в Аспарухово ще
са за над 70 млн. лв.“, обясни кметът
Иван Портних.

Аспаруховият парк се
разширява с имоти от държавата

Празникът на Аспарухово бе отбелязан с исторически възстановки, демонстрации, конкурс и надпяване.

Владиславово получава за проекти 20 млн. лв.
Проекти, на стойност над 20
млн. лв., ще бъдат реализирани в
рамките на година за развитието
на район „Вл. Варненчик“, съобщи
кметът Иван Портних. След мащабното обновяване на основните
булеварди, обслужващи района
– бул. „Константин и Фружин“,

„Трети март“, „Янош Хуняди“, след
ремонта на парка, след изграждането на нова пристройка в ОДЗ 11
и нова детска ясла, инвестициите в
района продължават , обясни той.
Само по новата оперативна
програма „Региони в растеж“ са
осигурени 8 300 000 лв.

На 10-ти юни район „Приморски“ отбеляза своя празник. На сцената
на Летния театър в програмата се включиха представителният
духов оркестър на Военноморските сили, творчески колективи от
читалищата в района - „Отец Паисий – 1934 г.“ и „Васил Левски –
1945 г.“, балетна формация при Общински детски комплекс – Варна, и
градският детски хор при читалище “Никола Йонков Вапцаров – 1866
г.“ - Благоевград. Специалните гости бяха Маргарита Хранова и Теди
Генев. Участниците в празника бяха приветствани от зам.-кмета
на Община Варна Пейчо Пейчев.

Паркоустройственият план на
Аспаруховия парк е готов. Там
през следващата година се предвиждат инвестиции за около 4
млн. лв. „Използваме едва една
четвърт от потенциала на тази
прекрасна зелена зона, затова
сме амбицирани да превърнем
територията във втора Морска
градина“, каза Иван Портних.
Паркът ще бъде разширен - от
сградата на кметството до „Рибни
ресурси“. Това става възможно,
след като правителството разреши
на държавното дружество „Рибни
ресурси” да извърши продажбата
на недвижими имоти чрез пряко
договаряне с Община Варна.
„По време на разговори с Министерството на земеделието и
храните предложихме да получим
от тях три терена, собственост на
„Рибни ресурси“, където е бази-

рано пристанището. Благодаря
за подкрепата на тази идея, която
е изключително важна за нас, с
оглед развитието на Аспарухово“,
каза кметът.
Терените ще бъдат използвани
за разширение с две платна на ул.
„Мара Тасева“, включително за изграждане на пешеходни пасарелки,
както и за скатно залесяване на
брега канал море-езеро и свързване на района с Аспаруховия
парк, включително с изграждане
на детски площадки, зони за отдих и атракциони. Планира се от
района на пристанището да бъде
разработена морска транспортна
линия Аспарухово – Морска гара,
като Община Варна ще търси възможности за закупуване на кораб
чрез проекти по европейските
програми или публично-частно
партньорство.

Напредва изграждането на
нов квартален водопровод
Изграждането на нов магистрален водопровод в кв. Аспарухово
върви с усилени темпове. В
началото на строителството на
обекта дойдоха министърът на
регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова и
кметът на Община Варна Иван
Портних. С тях бяха председателят на ОбС Тодор Балабанов
и управителят на ВиК-Варна Валентин Вълканов.
„Водопроводът започва от eзерото и отива до местността Карантината, ще захранва с вода
местностите „Боровец“, „Галата“
и части от кв. Аспарухово. Дължината на съоръжението е 2,6 км.
Това е последната част от проекта,
за да снабдим Аспарухово с нов
водопровод и добро захранване“,
заяви управителят на ВиК Валентни Вълканов.
Проектът за ВиК съоръжението
е на стойност 3,5 млн. лв., осигурени от МРРБ. „Обновяването
на ВиК мрежата е част от интегрирания подход, който общината
прилага – по линия на ОП „Региони

Новият водопровод ще захранва с вода „Боровец“, „Галата“ и части
от кв. Аспарухово.
в растеж“ да направи уличната тури“, да се изгради рибарското
инфраструктура, а по линия на пристанище“, каза министър
програма „Рибарство и аквакул- Лиляна Павлова.
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Кандидатстват за незаетите места от 4-ти до 8-ми юли

416 свободни места в детските
градини след първо класиране
Отпада изискването за местоживеене на родителите
416 са свободните места в 23 детски градини след първото класиране. Срокът за записването на приетите деца продължава до
края на юни, съобщиха от дирекция „Образование и младежки дейности“. Родителите ще могат да кандидатстват за незаетите
места от 4-ти до 8-ми юли включително.
При подаване на заявлението
с новите избрани детски градини
няма да има значение административният район по местоживеене.
Резултатите от повторното класиране ще бъдат съобщени на 8-ми
юли след 19.00 ч.

Групите в детските градини ще
могат да се допълват с 2-годишни
деца при наличие на свободни
места. Тази възможност дава
чл.24, ал.2 на Закона за предучилищното и училищното образование. За Община Варна това

може да стане факт с решение
на ОбС, като се приеме нова
Наредба за прием на деца в
детските градини, която да дефинира в съответствие със Закона
и стандарта за предучилищно
образование възможността при
свободни места групите да се допълват с двегодишни деца. Това
съобщи директорът на дирекция
„Образование и младежки дейности“ към Община Варна Лилия
Христова.
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Информация за детските градини,
в които има незаети места:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

ЦДГ №21 „Калина Малина“ - 8 места - р-н „Приморски“
ЦДГ №4 „Теменужка“ - филиал на ул. „Капитан Райчо“ - 20 места
- за р-н „Одесос“ (р-н „Младост“)
ЦДГ №7 „Изворче“ - 7 места - р-н „Младост“
ЦДГ №40 „Щастливо детство“ - 9 места - р-н „Одесос“
ОДЗ №6 „Палечко“ - 5 места - р-н „Одесос“
ЦДГ №2 „Пламъче“ - 4 места - р-н „Владиславово“
ЦДГ №3 „Детско градче“ - 73 места - р-н „Младост“
ОДЗ №31 „Боров кът“ - 7 места - с. Каменар
ОДЗ №36 „Ран Босилек“ - 5 места - с. Тополи
ЦДГ „Зорница“ - 7 места - с. Звездица
ЦДГ №14 „Успех“ - 10 места - р-н „Младост“
ЦДГ №22 „Горска приказка“ - 71 места - р-н „Аспарухово“
ОДЗ №13 „Детска радост“ - 7 места - р-н „Младост“
ЦДГ №18 „Морски свят“ - 15 места - р-н „Младост“
ОДЗ №25 „Люляче“ - 10 места - кв. „Галата“
ОДЗ №15 „Морска звездица“ - 20 места - р-н „Младост“
ЦДГ №39 „Звънче“ - 23 места - р-н „Младост“
ЦДГ №17 „В. Терешкова“ - 15 места - р-н „Аспарухово“
ЛДГ №20 „Бриз“ - 19 места - р-н „Приморски“
ОДЗ №24 „Иглика“ - 1 места - кв. „Виница“
ЦДГ №32 „Моряче“ - 14 места - р-н „Младост“
ЦДГ №43 „Синчец“ - 44 места - р-н „Младост“
ЦДГ №45 „Пролет“ - 22 места - р-н „Младост“

Допълниха правилата
за прием в яслите

130 деца се включиха в карнавално шествие във Варна по случай 1-ви юни - Деня на детето.

Изменение и допълнение в правилата и критериите за прием на
деца в общинските целодневни
детски ясли бяха приети на сесия
на Общинския съвет във Варна.
Добавени са две нови предимства,
които носят по една точка при прием на малчугани в детските заведения. Те са за деца на неизвестни
родители и за деца, отглеждани в
семейството с други непълнолетни
с тежки заболявания - със 70% и
над 70% увреждания, съобщиха

от дирекция „Здравеопазване“ към
Община Варна.
Отпада задължителният избор на
три детски ясли, родителите вече
трябва да посочват задължително
само едно детско заведение. По
избор те могат да кандидатстват в
до 10 детски ясли на територията
на общината. От 15-ти юни 2016
г. всеки, регистрирал заявление
за прием, ще може да редактира
регистрираните данни съгласно
новите правила.

Стартира „Младежка
доброволческа служба” 2016
Община Варна стартира кампания за набиране на младежи на
възраст между 16 и 29 години за
полагане на доброволчески труд
в местни неправителствени организации и институции в следните
сфери: екология, изкуство, култура,
опазване на историческото наследство, спорт и туризъм, медийно обслужване, социални дейности и др.
Регистрираните в Младежката
доброволческа служба ще бъдат
ангажирани за период от един до
два месеца през лятото в неправителствена организация, съобразно
заявените предварително интереси
(от 4 до 6 часа на ден, 5 дни седмично). Доброволците получават
средства за дневни разходи и
удостоверение от организациятадомакин за продължителността и
естеството на доброволческия труд.
Организация-домакин може да
бъде всяка организация, регистрирана по Закона за юридическите

лица с нестопанска цел. Тя заявява
писмено, попълвайки формуляр за
кандидатстване, необходимостта от
доброволец(и) и описва подробно
дейностите, които ще се извършват
по време на стажа и информация
как ще бъде организиран престоят.
Заявилите желание да упражняват доброволчески труд в сферата
на културата, опазване на историческото наследство, медийното
обслужване и други, ще имат
възможност в рамките на 2 до 4
седмици (по 4 часа на ден) през
летните месеци да трупат професионален опит в избрана от тях
институции (без да получават средства за дневни разходи). Крайният
срок за подаване на заявления е
14 юни. Формуляри на доброволци
се приемат на адрес: гр. Варна
9002, бул. “Цар Освободител” №
27, база “Младежки дом”, ет.2 стая
14 или на e-mail: varnanamladite@
gmail.com .

Безплатни уроци по уейкбординг
53 ученици на възраст от 7 до
19 г. се включиха в безплатното
обучение по уейкбординг, което се
състоя в Infinity Wake Park Varna.
То бе организирано съвместно с
Община Варна. В продължение на

три дни децата се учиха, забавляваха и създадоха нови запознанства.
Уейкбордът може да бъде сравнен с
водните ски, но допълнен с изпълнения на фигури с помощта на вълните
или на различни приспособления.

Голямата награда „Варна” тази година бе присъдена на варненския художник проф. Стоимен Стоилов
за монументалните живописни творби, създадени през 2015 г. в класическото фоайе на Икономически
университет – Варна. Отличието, както и почетни знаци „За заслуги към Варна” на дейци с принос в
образованието, науката и културата, по повод 24-ти май – Ден на българската просвета и култура,
бяха връчени на тържествена церемония в зала „Пленарна“ в общината от кмета Иван Портних. Номинираните получиха специални грамоти от председателя на Общинския съвет Тодор Балабанов. С
решение на ОбС-Варна, тази година с почетен знак „За заслуги към Варна” – златен, бяха отличени
комодор проф. д.в.н. Боян Медникаров, началник на ВВМУ „Никола Вапцаров“, и проф. д-р Пламен Илиев,
ректор на Икономическия университет.
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Продължава създаването на модерна градска среда

Варна откри летния сезон с
маратон и обновени Римски терми
Варна откри официално своето
туристическо лято с две елитни
спортни събития - Международният маратон и Световната купа
по спортна гимнастика.
„Вярвам, че с богатия спортен,
с пъстрия културен събитиен календар, Варна ще привлича още
повече туристи. В продължение
на 2 г. работихме упорито за обновяване на инфраструктурата
и създавахме модерна градска
среда, за да могат нашите гости
да се чувстват комфортно. Амбицията ни оттук нататък е да
надграждаме, да създаваме нови
туристически маршрути, да възраждаме културно-историческото
богатство на Варна. Започваме с
шест обекта, за които получихме

право на управление от правителството. Предстои много работа за
социализация и развитие на Княжеския манастир в Караач теке, на
районите около уникалния скален
Аладжа манастир, и там, където е
открито най-старото обработено
злато в света, планираме още
инвестиции за Римските терми.
Вярвам, че така ще станем още
по-привлекателна туристическа
дестинация!”, заяви кметът Иван
Портних.
Кметът откри новия посетителски център в големите Римски
терми. На събитието присъстваха
министърът на младежта и спорта
Красен Кралев, министърът на
туризма Николина Ангелкова, областният управител Стоян Пасев,

Големите Римски терми, които са четвъртите по големина в Европа, бяха обновени и реставрирани
със средства на Община Варна. Предстои да бъде изградена и лятна сцена за културни събития.

Министърът на туризма Николина Ангелкова и министърът на младежта и спорта Красен Кралев дойдоха за старта на летния сезон,
който бе открит от кмета Иван Портних.

командирът на ВМС контраадмирал Митко Петев, представители
на туристическия бранш, на културни институции в града, много
граждани.
„Богатствата на Варна дават
добавена стойност към летния
туристически продукт по нашето
Черноморие. Неслучайно още със
създаването на министерството на

туризма, културно-историческият
туризъм, балнео и СПА-туризмът
заеха неизменна част в него, за
да може да превърнем България в
целогодишна туристическа дестинация”, каза министър Ангелкова.
Тя добави, че предстои Световен
конгрес на древните цивилизации
в края на годината, в който Варна
ще заеме своето достойно място.

Големите Римски терми, които са
четвъртите по големина в Европа,
бяха обновени и реставрирани
със средства на Община Варна.
Предстои да бъде изградена и
лятна сцена за културни събития.
Емблематичният за града туристически обект вече ще посреща
своите гости с ново удължено
работно време - до 22 часа.

организацията на домакинството,
съобщи директорът на дирекция
„Образование“ Лилия Христова.
По нейни данни, същата сума от
бюджета на програма „Младежки
дейности” е заложена за провеждането на генерална асамблея на
Европейския младежки форум. По
традиция събитието се провежда в
града, който ще е младежка столица през следващата година, а във
Варна ще бъде обявен носителят
на титлата за 2019 г. Предстои обявяването на конкурс за избиране

на фирма-организатор, каза още
Лилия Христова. Мирчо Христов
съобщи, че 10 души ще бъдат назначени на трудови договори към
сдружението, предстои включване
и на двадесет доброволци, като с
наближаване на домакинството
през 2017 г. броят им ще расте.
Сдружението вече е подало няколко проекта, сред които са медийна
академия и Черноморски младежки център. По данни на Лилия
Христова, чрез съдействието на
Министерството на образованието,

за Черноморския център вече има
идея за предоставяне на сграда с
площ около 3 дка.
Сдружение „Варна – Европейска младежка столица” предвижда изработване на талисман за
титлата на града през 2017 г. В
инициативата могат да се включат
младежи до 29-годишна възраст.
Кандидатите трябва да изпратят
предложенията си с мотивирана
обосновка на info@varna2017.bg,
както и да посочат възможност за
обратна връзка с тях.

Формират работни групи по 14 направления за #Варна 2017

Създаване на секретариат и формиране на работни групи по 14-те
ключови направления от концепцията на Варна 2017 са първите
задачи в работната програма на Сдружение „Варна – Европейска
младежка столица”, съобщи изпълнителният директор Мирчо
Христов.
Сред задачите на сдружението
са още изграждане и поддържане
на международни партньорства с
мрежата на младежките столици,
разработване на проекти за осъществяване на обучения за местни
младежки организации, изграждане на комуникационна стратегия за

сътрудничество с националните
институции, подготовка за провеждане на Генералната асамблея на
Европейския младежки форум.
Сдружението „Варна – Европейска младежка столица” ще
получи до края на годината 100
000 лева от общинския бюджет за

Археологическият музей припомня началото Градският транспорт
тръгва на печалба

Варненският археологически
музей отбеляза 110-годишнината
от създаването си с юбилейната
изложба „Спомен за началото”,
която ще бъде отворена до края
на годината. Тя представя разнообразни архивни материали,
свързани с живота и дейността
на основателите на музея – братя
Шкорпил, и на един от най-активните негови главни уредници – архимандрит Инокентий Софийски.
Посетителите имат възможност
да разгледат непоказвани пред
публика документи с лична и
служебна кореспонденция, ръч-

но чертани планове на знакови
археологически обекти, стари
фотографии, запечатали образи
от онова време, антикварни издания на различни научни изследвания, отделни лични предмети.
Варненският археологически
музей е открит на 11 юни 1906 г.
под името Окръжен музей. Негов
пръв главен уредник става Карел
Шкорпил, а управлението му се е
осъществявало от Варненското
археологическо дружество. Първоначално музейната експозиция
е била разположена на тавана в
сградата на Варненската девиче-

ска гимназия. През 1945 г. музеят
е обявен за държавен и по-късно
експозицията е преместена в
сградата на началното училище
на ул. „Шейново“ 5. Там музеят е
отворен за посетители през 1952
г. На 3 март 1983 г. експозицията
на Археологическия музей е преместена обратно в сградата на Девическата гимназия и става част
от новия Историко-художествен
музей. От 1993 г. цялата сграда на
Девическата гимназия е заета от
Археологическия музей. Днес той
е част от Варненския регионален
исторически музей.

Всички линии от градския транспорт
вече са прехвърлени на общинската
фирма. „Направихме нещо изключително значимо за града. През всичките
тези години, печелившите линии са
били обслужвани от частния превозвач, а нерентабилните – от общинския.
Сега икономическата ситуация е
коренно различна. Първите цифри са
изключително окуражаващи и показват,
че приходите, които се генерират от
„Градски транспорт“ на дневна база,
позволяват дружеството да покрива
своите експлоатационни разходи, да
обслужва старите си задължения,

трупани във времето, и да може да
инвестира в автопарка си“, каза кметът
Иван Портних..
„Помните, че в годините назад имаше
опити за фалит на дружеството. Към
днешна дата с нескрито задоволство
казвам, че въпреки явната и скрита
съпротива на много фактори, чрез всички усилия, които хвърлихме, „Градски
транспорт“ е фирма, която ще може
сама да се надгражда“, заяви Иван
Портних. Той посочи, че в одобрената
инвестиционна програма на общината
са заложили 9 млн. лв. за закупуването
на нови превозни средства.

ЛАРГО

ЮНИ 2016 г., брой 1

7

Създателят на най-красивите варненски сгради седна на пейка пред хотел „Мусала“

Скулптурата на арх. Дабко Дабков
стана туристическа атракция
Изящна бронзова скулптура на мъж, седнал на пейка на варненското
ларго, привлича като магнит варненци и гости на града със своето
достойнство и загадъчност. Млади и стари се надпреварват да
се снимат с човека, създал истински архитектурни шедьоври във
Варна – арх. Дабко Дабков, проектирал и участвал в изграждането
на повече от 200 знакови сгради в морската столица.
Скулптурата на бележития варненски архитект бе открита от
кмета на Варна Иван Портних и от
автора Веселин Костадинов. „Арх.
Дабко Дабков е символ на една
архитектурна епоха във Варна!
Радвам се, че серията паметници,
с които стартирахме кампанията
за възраждане паметта на Варна,
продължава с такива темпове –
след паметната плоча на проф.
Марин Чонев, след паметниците
на Кирил Шиваров и полк. Железов,
днес отдаваме заслужена почит
и на арх. Дабков! Вярвам, че ще
успеем да съхраним делото му,
като възстановим най-красивите
сгради във Варна, проектирани от
него. Благодаря на инициаторите от
групата „Стара Варна“, на колегите
от дирекция „Култура“, както и на
автора на пластиката – Веселин
Костадинов“, каза Иван Портних
при откриването.
„Създаването на скулптурата
започна с книгата на Християн
Облаков, която извади на светло
личността на този архитект. Идеята
отначало бе да се направи баре-

леф, но после се отказахме. Затова
оценявам подкрепата от страна
на общинската администрация за
изработване на паметник на този
достоен варненец. Винаги съм
казвал, че на този град е нужна
една естетизираща пластика, която
създава усмивки на лицата на хората. Видях тези усмивки още при
монтирането на пластиката“, каза
Веселин Костадинов.
Фигурата на арх. Дабков е изработена по негова фотография от
1922 г. Тя е поставена върху пейка
пред хотел „Мусала“ и се радва на
голям интерес сред минувачите.
От Община Варна припомниха, че
в района са монтирани камери, а
видеонаблюдението е денонощно.
Арх. Дабко Дабков е роден в
Трявна, но от малък семейството
му се мести във Варна. Завършва
с отличие варненската Мъжка
гимназия, а после и архитектура
в Мюнхен. През 1900 г. отваря
архитектурно бюро на пл. „Независимост” и през следващите 10 г.
проектира и съдейства за изграждането на едни от най-прекрасните

Пластики променят облика на
площади и кръгови кръстовища

Скулптурата на арх. Дабко Дабков, дело на на Веселин Костадинов, радва варненци и хилядите гости
на морската ни столица, които обичат да се снимат за спомен с него.
къщи по бул. „Мария Луиза” - номера 5, 25, 27, 46, 22, 31, сградите на
Католическата църква на бул. „Княз
Борис І” №80, турската баня, Гранд
хотел „Лондон” и др.
По време на войните арх. Дабков
взема участие в бойните действия
като поручик, достигайки до чин

капитан. Той е бил награждаван
с ордени за граждански заслуги ІІ
и ІІІ степен и орден за храброст.
След войните проектира и участва
в изграждането на повече от 250
сгради във Варна и околните курорти, повечето от които отдавна
са символи на морския ни град. С

Театралният фестивал събра 34 постановки
от български и международни афиши
Варненските зрители и гостите на морската столица имаха шанса
да видят от 1-ви до 11-ти юни най-доброто от българските и чуждестранните афиши по време на 24-ото издание на Международния
театрален фестивал „Варненско лято“. 34-те постановки от
програмата бяха поставени на сцените на Драматичния театър,
Държавния куклен театър, Градската художествена галерия „Б.
Георгиев“ и Галерия „Графити“.

Пластиката „Рибарят и златната рибка“ на Венелин Божидаров е
едно от новите решения за кръговите кръстовища и малките площади във Варна.
Пластиката „Рибарят и златната
рибка“ промени изцяло облика на
площадчето със сухите фонтани
между улиците „Михаил Колони“,
„Воден“ и „Княз Борис I“. Оттам
минава и един от преките маршрути към морето. Тя е дело на
варненския скулптор Венелин
Божидаров и е висока 2,10 м.
С нова визия е и кръговото
кръстовище на ул. „Девня“ и бул.
„Христо Ботев“ – в центъра е
поставена декоративната композиция „Скалистият бряг’’ на Живко
Дончев. Композицията изобразява рибни пасажи и гларуси. Тя
е висока 6 м и е изработена от
метални листи с покритие срещу
ръжда.
Още три кръстовища на ул.

„Девня“ – с бул. „Република“, с ул.
„Георги Пеячевич“ и с ул. „Атанас
Москов“, са с обновени визии.
Нов облик ще има и островът
за кръгово движение между бул.
„Атанас Москов” и път ІІ-2, където
е предвиден проектът „Ветрила”
на арх. Жулиан Начев. Той предвижда изграждане на ефирна
арт-инсталация, която е копие в
реален мащаб на легендарния
ветроход „Калиакра”.
Вече реализираните проекти
и предстоящите пространствени
решения са пореден резултат от
амбицията на Община Варна и
програмата на дирекция „Култура
и духовно развитие“ за обогатяване с изкуство на градските
пространства.

особена гордост варненци минават
край сградата на хотел „Мусала”,
на Софийската банка на ул. „Преслав” 20, на театъра, доизграден
от арх. Дабков, край монументалната сграда на Търговската и
индустриалната камара и на още
много други.

Фестивалната програма успя да
покаже най-успешните български
премиери през изминалия сезон,
интересни чужди трупи, специално
поканени за фестивала, и арт събития – представления, концерти,
прожекция на спектакли, студентски театър. Те бяха включени в
четири модула: „Българска селекция“, „Международна селекция“,
Програма „Шоукейс“ и „Паралелна
програма“.
Тази година фестивалът преминава под мотото „Проекции
на човешкото“ и бе открит с по-

становката „Синята птица“ на НТ
„Иван Вазов“. Българското участие
бе отбелязано от „Лив Щайн“ на
МГТ „Зад канала“, „Оттук започва
България“ на ДКТ „Васил Друмев“
– Шумен, „Дакота“ и „Рейс“ на СТ
„Алеко Константинов“, „Сестри Палавееви“ на пловдивския Драматичен театър, „Кавказкият тебеширен
кръг“ на ДТ „Ст. Бъчваров“ – Варна,
„Нощта на 16-ти януари“ на Театър
„София“, „Сарабанда“ на Театър
199 и „Жената от морето“ на Театър
„Българска армия“.
Чуждите спектакли използваха

различните лица на съвременния
световен театър. Националният театър на Словения показа сценичната интерпретация на знаменитото
Омирово произведение „Илиада“.
„Следобедът на един фавн“ /Пролетно тайнство“ бе представен от
легендарната танцова компания
„Мари Шуинар“, Монреал, Канада.
А испанският спектакъл „Много
шум за нищо“ бе съчетание от
предметен театър, инсталация и
пърформанс.
В програмата на фестивала
бяха включени още театрални
продукции, излъчвани по сателит,
от програмата на „Национален
театър Лондон на живо“ – „Опасни
връзки“ и „Хамлет“. Представена
беше и прожекцията на спектакъла
„Метрополитън опера“ – „Отело“,
с българската оперна прима Соня
Йовчева.

ММФ „Варненско лято“ чества…
Продължение от стр. 1
Специално внимание е отделено
на българската музика с авторски
концерт на композитора Милко Коларов за неговата 70-годишнина, с
творби от Панчо Владигеров, Васил
Казанджиев, Михаил Пеков, Петко
Стайнов.
В програмата са включени няколко изпълнения за България от

произведения на забележителни
съвременни композитори: Концерт
за виола и струнни от Кийт Джарет,
вокален цикъл „Песни по поеми на
Шуон” от Джон Тавънър, Концерт за
цигулка и оркестър от Филип Глас и
световната премиера на Парафраза-концертанте за пиано и оркестър
от Милко Коларов.
Oсновната програма включва 14

събития – концерти на симфонични
и камерни оркестри, както и ансамбли и солисти от десет страни.
Началото поставя Варненската
филхармония с главния диригент на
Оркестъра на Сан Ремо – Джанкарло Де Лоренцо, и първият тропмет
на Концертгебау - Мирослав Петков
(варненски възпитаник), с програма
от българска и италианска музика.
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В морската столица бягането е масов спорт

Международен маратон и световна купа
събраха елитни спортисти от цял свят
Само за месец Варна стана домакин на четири престижни международни спортни състезания – Международния маратон „Варна“,
Световната купа по спортна гимнастика, Европейското първенство по карате киокушин и рали „България“. Хиляди варненци и
гости на града имаха възможността да наблюдават оспорваните
състезания, в които участваха елитни български и чуждестранни
спортисти.
Първият международен лицензиран маратон у нас откри летния
туристически сезон във Варна на
15-ти май. Той имаше и благотворителна кауза – да подпомогне
кампанията на регионалния Кръвен център – Варна. За тази цел
на финала бе създаден пункт, в
който желаещите можеха да дарят
кръв. Старт на маратона дадоха
министърът на младежта и спорта
Красен Кралев и кметът на града
Иван Портних.
„Варна е град, в който бягането
е масов спорт! Доказателство за
това са разнообразните мероприятия, които събират най-големите
любители на този спорт – и в
Морската градина, и край паметника до езиковите гимназии!
Скоро отбелязахме 2 г. от клуба
I RUN, проведени бяха няколко
зелени маратона, горско бягане
и колоездене край Аладжа манастир, развива се и инициативата
„Бягане в квартала“. Всичко това
става възможно благодарение на
ентусиазма на привържениците на
масовия спорт във Варна. Затова,
съвсем логично, градът стана
домакин и на Международния маратон“, каза кметът Иван Портних.

Само за три месеца организаторите свършиха огромна работа
– трасето бе лицензирано, а Европейската атлетическа асоциация
даде категоризация по системата
„Рънинг фор ол“ за качествени
европейски шосейни бягания. В
България само маратоните на
София (3 звезди) и Плевен (3
звезди) имат лицензирани трасета
и са със спецификация от европейската атлетическа централа
и Българска федерация по лека
атлетика, обясни Анатоли Илиев,
съорганизатор на събитието.
За участниците в масовите
бягания бяха осигурени много
награди. Първите 40 финиширали получиха спортни сакове,
анцузи и др. Наградният фонд за
професионалните бегачи бе 50
000 лв., разбит в 44 индивидуални
парични награди на 8,4 км, 16,8 км
и 42,195 км. За наградите на маратона тичаха и професионални
атлети от 15 страни, сред които и
представители на Кения, Мароко,
Италия, Русия и др.
Големите награди на Международния маратон „Варна“ отидоха
при италианец и кенийка. Класическата дистанция от 42,195 м при

Италианецът от марокански произход Ахмед Насеф и кенийката Еверлин Косгей спечелиха големите
награди на Международния маратон „Варна“
мъжете спечели италианецът от
марокански произход Ахмед Насеф, който постигна време 2,19.51
часа. При дамите №1 е кенийката
Еверлин Косгей, която завърши с
резултат 3,06.19 часа.
Още едно събитие вкара Варна

в международните новини – Световната купа по спортна гимнастика, която се проведе в Двореца
на културата и спорта. „За нашия
град е чест да бъде за втора поредна година домакин на такъв
престижен спортен форум. Това е

доказателство и за качеството на
спортната гимнастика във Варна,
и за материално-техническата
база, която предлагаме – струваха
си усилията, които положихме за
обновяване на зала „Конгресна“,
заяви кметът Иван Портних.

Рали „България“ се върна във Варна
След 14 години прекъсване найголямото автомобилно състезание
в страната – рали “България”, се
завърна във Варна. Официалният старт на надпреварата беше
даден пред Катедралния храм
“Свето Успение Богородично” от
зам.-кмета Коста Базитов, от директора на ралито Слави Славов
и председателя на управителния

съвет на Българската федерация
по автомобилен спорт Владимир
Илиев.
Събитието, което е кръг от Европейския рали трофей (ERT),
събра стотици варненци и гости
на града, любители на автомобилния спорт.
47-ото издание на ралито завърши с победа на Рашид Ал Кетби.

Втори в генералното класиране
се нареди екипажът Йордан Атанасов–Янаки Янакиев от Варна,
а третото място остана за Билян
Станков.
От името на кмета на община Варна Иван Портних почетни плакети
получиха състезатели с физически
увреждания, които по-рано показаха отлични шофьорски умения.

Продължават курсовете Кметът отличи
грации с плакет
по плуване за деца
Рали България се завърна във Варна. Стартът му бе даден пред
Катедралата.

Продължава записването по програмата за начално обучение по плуване на деца от 6- до 8-годишна
възраст, което се провежда на басейн „Приморски“.
Организатори са дирекция „Спорт“ към Община Варна,
ОП „Спорт – Варна“ и спортните клубове, ползващи
безвъзмездно общинската спортна база. Предвидени
са 4 курса, а таксата за участие е 12 лв.

Плакет на кмета на Община Варна получиха състезателките по художествена гимнастика от „Чар – ДКС“
Симона Дянкова, Елизабет Йовчева и Йоана Николова. Това стана при закриването на 22-рото издание на
Международния турнир по художествена гимнастика
за приза “Царица Маргарита”. Организатори бяха
сдружение „Просветление”, Община Варна и БФХГ.

18 училищни отбора се бориха Първа ЕГ е безспорен
за златото по плажен волейбол фаворит в стрийтбола

18 отбора – 10 при юношите и 8
при девойките, се бориха за златните медали в Общинския ученически турнир по плажен волейбол.
Той бе организиран от дирекция
“Спорт” на Община Варна и в него
се включиха ученици от VIII до X

клас. При младежите отборът на
Пета ГПЧЕ “Йоан Екзарх” надделя
над тима на Четвърта ЕГ “Ф. Ж.
Кюри”. Бронзовите медали останаха за ПГИ „Д-р Иван Богоров“,
които в малкия финал победиха
връстниците си от ПГТ „Проф. А.

Златаров“. При девойките първи
станаха състезателките на ВТГ „Г.
С. Раковски“, а след тях се подредиха съперничките им от ПГСАГ
„Васил Левски“, следвани от ПГИ
„Д-р Иван Богоров“ и Пета ГПЧЕ
“Й. Екзарх“.

И двата отбора по стрийтбол
3х3 – при юношите и при девойките на Първа езикова гимназия,
станаха безспорни фаворити в
завършилия турнир „Ученическа
Купа Варна“. Той бе организиран

от Община Варна и се проведе на
баскетболните игрища в ОСРК
„Младост“. В състезанията участваха ученици от VIII до X клас, а
заявки за участие бяха подали
10 училища.

