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Слънцето има този ефект върху човешките
същества, че те забравят (почти) всичко, когато дойдат мързеливите и протяжни летни
следобеди. Така и Варна, този слънчев морски
рай, забравя почти всичко лошо, когато дойде лятото.
Това безвремие е чудесен начин за почивка, но лош
начин да управляваш град.
Варна има повече от достатъчно добри идеи (виж
на следващите страници за „Таляна“, Юнашкия салон, е-байковете, яхтите и галериите), които поотделно
правят малки оазиси на креативност. Единственото,
което липсва, е обща рамка, която да задава целите и
приоритетите пред града. Прост пример: неразумно е
да дадеш 110 млн. лв. за булевард-магистрала в град,
който няма достатъчно добра канализация.
Но мегаломанските идеи винаги са привличали лесно вниманието. За да разберете колко добре под тях
може да се скрие нещо съвсем друго, вижте зашеметителната история на „Исторически парк“ до Варна.
С две думи, лятото е чудесен повод да отделим повече
мисъл за смислените неща, които можем да правим,
заедно и поотделно. Защото след него ще дойде пак
дъждът.
Огнян Георгиев
ognyan.georgiev@capital.bg
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Средата
Политика/Икономика/Общество
Третият град

R

975

лв. средна
брутна месечна
заплата

S

4.4%

безработица,
през 2018 г. 15-64 г.

S

2.13

471.3

данъчна
ставка върху
нежилищни
имоти, 2018 г.

хил. души
население през
2018 г.

71.2%

S

66.3%

коефициент
Rна заетост през
2018 г., 15-64 г.

27.5%

пътищата
Rсаотмагистрали
и
първокласни

1.1

максимален
екологичен
коефициент на
данъка за коли, 2019

от
домакинствата
имат достъп
до интернет

R

R

1.27

млрд. лв.
разходи за
дълготрайни
материални
активи

€4122

чужди инвестиции
на човек
от населението

Източник: НСИ, ИПИ
(Регионални профили)

Младите виждат във Варна
едно добро място за живеене,
което води до положителна
миграция и забавя негативните
демографски тенденции
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >10

Ще има ли
втори мост
Мечтите за ново съоръжение над
Варненското езеро се събуждат и
угасват периодично
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . > 24

Нов шанс
за юнаците
Юнашкият салон във Варна
е сграда с богата история,
която търси нов смисъл след
обновяването й
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >??

Подкрепената заетост
е процес на учене и
надграждане на самата
личност, така че тя
да стане най-добрата
версия на себе си.
Мая Донева,
съоснователка на Социалната чайна
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . > 28

Данните са за 2017 г., освен ако
не е посочено друго.
годишна база.
К Градове
| юни 2019 |на
capital.bg
RS Изменение

Бюджетът
на Варна

Да живееш
в талян
Историята на найромантичния квартал
е типично варненска:
красиво начало и
залутана реализация,
която обрича идеята
на бавно задушаване
автор
Спас Спасов

Талянът е мрежа, закотвена неподвижно на морското
дъно. Той има вход, но не и
изход. Така рибните пасажи
попадат в клопката му, докато
плуват свободно край морския
бряг, и остават заплетени. Докато ги изтеглят рибарите.
„Таляна“ е името, с което
преди няколко години неофициално беше наречен найромантичният варненски
квартал. Той е заключен в
триъгълника между гаровия
площад, улиците „Преслав“
и „Цар Симеон“ - някогашното сърце на града. Там са
се намирали банките, канторите на големите търговци,
модерните магазини, Търговско-индустриалната камара
и стоковата борса, синагоги,
църкви, най-скъпите градски
хотели „Париж“ и „Лондон“.
Сега „Таляна“ е смела идея
за връщането на бизнеса в
квартала, но и за превръщането му в място за култура,
общуване и забавление. За
градско сърце, което отново

да започне да бие.
Но тази история, типично
по варненски, звучи и тъжно. Като пророчество за един
град с все по-отдалечаващо се
славно минало, пленено настояще и красиво бъдеще, което
би могъл да има, ако успее да
да се измъкне от собствените
си мрежи.

За разликата между
„Таляна“ и „Капана“
„Бащинството“ на идеята за
превръщането на „Таляна“
във варненска реплика на пловдивския „Капан“ приписват
на сегашния главен архитект
на града Виктор Бузев. Така
както „Капана“ беше съществена част от подготовката на
Пловдив за столица на културата, още през 2015 г. варненската идея влиза в обръщение
като елемент от програмата,
с която две години по-късно
градът поема титлата „Европейска младежка столица“.
„Основната разлика между
„Капана“ в Пловдив и „Таляна“ е в подхода на обособяване на мястото“, казва Биляна
Раева, която е председател на
управителния съвет на сдружението „Варна - Европейска
младежка столица“. В Пловдив общината инвестира освен в инфраструктурната > 4

Щедростта, с която местната администрация на кмета
Иван Портних харчи публичния
ресурс, намира оправдание в обемите на общинския бюджет,
който традиционно е вторият
по големина в страната след
този на столицата. Но на глава
от населението във Варна се
падат средно по 1417 лева,
докато в София при бюджет от
1.5 млрд. лв. тази сума е 1236 лв.
Едва след това се подреждат
Бургас с 1247 лв. на човек и Пловдив с под 1100 лв.
През м.г. бюджетът на Варна
беше в размер на близо 400 млн.
лв., като само от делегирани
държавни дейности постъпленията в него бяха близо 126
млн. лв.
Тази година Варна ще разполага
с бюджет от 475 млн. лева. От
тях близо 81 млн. лв. ще дойдат
от европейски програми, а
постъпленията от дейности,
делегирани от държавата, ще
са 145 млн. лв.
В сравнение с миналата година
най-голямо е увеличението на
сумата за образование - от
118.6 млн. лв. на 139.5 млн. лв. Те
трябва да бъдат вложени в
подобряване на образователната инфраструктура, ремонти
и ново строителство.
За здравеопазване в бюджета на
Варна са предвидени 20 млн. лв.,
за рехабилитация на улици - 4
млн. лв., за чистотата - малко
над 30 млн. лв., и за поддръжка
на зелените площи и Морската
градина - 7.3 млн. лв.
След всички премеждия, които
преживя през последните две
години, ще продължи и изграждането на бул. „Васил Левски“.
За завършването му общината
възнамерява да похарчи още 37.6
млн. лв.

capital.bg | юни 2019 | К Градове
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Проекти,
реализирани в
„Таляна“:

рехабилитация на квартала и
в директна финансова помощ
към артисти за ползване на помещения в зоната в рамките на
две години. Във Варна няма такова заплащане на наеми за галерии или други пространства,
но пък желаещите да се включат в развиването на квартала
участваха със свои проекти в
конкурсите през 2017.“ Благодарение на тях през 2018 се
създаде общност от архитекти,
урбанисти, дизайнери, IT специалисти, историци, артисти,
активни граждани, които основаха сдружение “Таляна“.
Според Раева през 2017 г.
в „Таляна“ са били организирани повече от 40 проекта,
свързани с домакинството на
Варна. След това с възраждането на зоната са продължили да се занимават експерти,
архитекти и граждани, организирани в сдружението.

Чий е този квартал
Две години по-късно обаче
в местната администрация
се държат сякаш идеята не е
тяхна и вече не ги вълнува.
Главният архитект Виктор
Бузев и заместник-кметът на
града Пламена Маринова дори
не желаят да влизат в разговора за напредъка й. Въпросите,
изпратени до тях, останаха без

К Градове | юни 2019 | capital.bg

отговор. Идеи за бъдещето на
квартала се появяват непрекъснато, но все още малко от
тях стигат бързо до реализация. А средства, отделени директно за „Таляна“, така и не
са предвидени в бюджета на
общината (виж карето).
Така излиза, че след 2015 г.
варненският „Таляна“ се движи паралелно на, а не точно
съвместно с общинската власт.
„Рецептата за създаване на
градски зони като „Капана“
в Пловдив е в обединението
на силите, казва Иво Дернев,
съсобственик на малкия бар
„Котка и мишка“ - първият в
пловдивския „Капана“. Найнапред трябват хора, които да
застанат зад идеята на такъв
проект. Нужни са администрация, която да запретне ръкави и да започне промяната,
предприемачи, които да инвестират в нея, но е нужно и
разбиране от страна на гражданите. Всички трябва заедно да осъзнаят потенциала на
проекта, за да скочат в него.
Иначе няма да стане.“

84

84 хил. кв.м е площта на
„Таляна“

Мартен Демирев, председател на движението „Таляна“,
казва, че общината все пак
прави неща: „Без нея нямаше
как да стане възможно извеждането на автомобилното
движение от зоната и превръщането й до голяма степен
в пешеходна – пример е ул.
„Цар Симеон“, която води от
централния площад на Варна
до гарата.“ Има обаче доста
още, което да се направи, казва
Мартен и дава за пример проекта City Walk за пешеходна
достъпност на градската среда. „Надяваме се той да залегне по-сериозно в плановете на
местната власт.“
Според него трудностите
идват най-вече от това, че има
твърде много идеи и знания,
които хората от движението
искат да приложат, но друг
взема решенията. „Става
дума и за частните проекти в
района, които са единствено в
ръцете на собствениците им, и
във всичко свързано с архитектурата и градското планиране,
които често са в ръцете на няколко напълно различни институции на местната власт“,
казва още Мартен. Очевидната липса тук е на някой, който
да вземе решение за квартала
и да покаже правилната посока. Сега „Таляна“ изглежда

> Галерия на открито - Talyana
Street Art Fest” за улични арт
проекти за съживяване на
градската среда.
> “Иноватор” - творческо
пространство за млади хора.
> “Ре-Анимирай площада” проект, който трансформира
площад „Мусала“ в градска
сцена за срещи и арт събития
на млади хора във Варна.
> “Опит за гнездене” - мащабна арт инсталация от светещи гнезда, които са „анимирани“ чрез видеопрожекция и са
оставени върху дърветата,
подложени на санитарна сеч
по ул. „Преслав“.
> Get involved fall in love with
Varna - предизвиква гражданите и гостите на Варна да
влязат в ролята на творци
в споделеното създаване на
поредица от артистични
инсталации.
> „Съедини точките“ — проект на екип от студенти по
сценография, архитектура,
мултимедия и компютърни
технологии, който чрез светещи нишки „навигира“ минувачите към арт инсталации на
неочаквани места.
> „Загадките на Варна“ - гатанки, гравирани и изрисувани
с мозайка на централно място
в „Таляна“, които описват обекти, достъпни на пешеходно
разстояние.
> Inspire Points - мобилна
апликация с интерактивно съдържание и функционалности,
свързани с „Таляна“.

ПРОФИЛ

сякаш се носи по течението.

Стара, забравена, без
палми
Това нежелание за работа
с граждански креативните
структури във Варна е странно. Състоянието, в което се намира градът, очевидно доказва, че отговорните за него все
по-осезаемо страдат от липса
на въображение. И компенсират това по странен начин.
По време на втория от трите мандата и половина, през
които потопи града, бившият
кмет Крил Йорданов измисли
гениалното решение да купи
близо 100 финикови палми, с

които беше решил „да върне
облика на Варна от началото
на миналия век“.
Идеите на сегашната управа пък са да възродят мегапроекта за градска магистрала от
зрелия соц и да налеят пари в
една огромна дупка, която да
стане... паркинг с паметник
(виж стр. 20).
Дори една десета от 43-те
млн. лв., които Варна изля за
дупката на Георги Гергов, биха
направили чудеса с малкия
квартал в центъра на града.
Само за пример - първоначалната инвестиция, с която Пловдив „обнови“ „Капана“ и му
даде импулс за развитие, беше

„Таляна“
в дати

едва 5 млн. лв. А Варна, подобно на втория град в държавата,
разполага с достатъчно пари
(виж карето).
Сегашната идея за реанимиране на някогашния делови квартал като място за
търговия и забавление също
не е нова. Тя, оказва се, е на
близо 40 години. Някъде там,
в последното десетилетие на
„зрелия социализъм“, започва изпълнението на проект,
който да превърне старите каменни сгради край стръмната
уличка „Дръзки“ в ресторанти и кафенета. Наричат я на
шега „Напий се сам“ заради
съседната - „Цариброд“, която
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в същия проект оживява с двадесетина малки магазина под
общото име „Направи си сам“.
С началото на 90-те години
тази идея приключва живота
си. Както и много други идеи
за бъдещето на Варна.
Така граждани, местна
власт и бизнесът във Варна
продължават да се държат
като хванати в талян - плуват хаотично и в различни
посоки, търсейки изход всеки сам за себе си. Ако това не
се промени, резултатът ще е
предизвестен. А ако има добра
новина, тя е, че никой освен
тях самите не може да изтегли
мрежите.

„2015 г.
> За пръв път идеята е предложена от главния архитект Виктор
Бузев. Обозначен е периметърът на „Таляна“ - пространството между гарата, улиците “Преслав” и “Цар Симеон I”, които да се превърнат
в зона за творчески индустрии, подобно на “Капана” в Пловдив.
> Целта е на това място да бъдат развити дейности, които да
привличат и задържат граждани и гости, артисти, музиканти и всички хора, които се интересуват от изкуство и от историята на града.

2016 г.
> Общинския съвет във Варна одобрява предложената от “Варна
- Европейска младежка столица 2017” програма, която включва и идеята за “Таляна - Квартал за занаяти и изкуство във Варна”, превръщайки част от центъра в творческо пространство чрез пилотния
проект „Инно Варна“. Конкурсът цели да стимулира архитекти, дизайнери, предприемачи, организатори на събития, готвачи, музиканти, художници и занаятчии да създадат ново “историческо” място в
сърцето на т.нар. „Гръцка махала“. Обмислят се и административни
и данъчни стимули за творците, които ще се “заселят” в артистичния квартал на Варна.

2017 г.
> Провежда се обществен дебат за развитието на „Таляна“ като артистична зона във Варна с участието на архитектурната колегия,
общински структури, младежки и неправителствени организации,
граждани, представители на бизнеса и други заинтересовани лица.
> По програмата на “Варна - Европейска младежка столица” през
2017 са реализирани повече от 40 проекта.

2018 г.
> Експерти, архитекти и граждани решават да продължат с
възраждането на зоната в централната част на Варна и създават
сдружение „Таляна”. Община Варна сътрудничи със сдружението,
което работи по анализ на квартала и създаване на стратегия за
него. Сдружението разработва и проектите City Walk и Adoorable,
свързани с развитието на квартала.

2019 г.
> „Таляна“ се побратимява с „Капана“. Започва работа по създаването на мрежа на творческите квартали в България.
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„Между 13 и 16 юни т.г. във Варна трябва
да се състои национален форум, в който за участие са поканени експерти от
Пловдив и други градове, където е в ход
реализирането на идеи, сходни с тази
за създаването на „Таляна“. Става дума
за хора с опит в обособяването на арт
квартали или други форми на оползотворяване и опазване на културно-историческото и архитектурно наследство.
Резултатите, които очакваме от
този форум, са два. Първо да съберем на
едно място всички тези хора, всеки със
собствените му битки и експертиза,
да създадем общност. Втората ни цел е
този форум да продължи и да прерасне
в неформална, а по-късно защо не и във
формална общност.“
Мартен Демирев,
председател на сдружение „Таляна“

Биляна Раева,
председател на
управителния съвет на
сдружение „Европейска
младежка столица“:

В момента „Таляна“ е
самоорганизирана местна общност
На какъв етап e идеята за превръщането на „Таляна“ в обособена
градска част по аналогия с „Капана“ в Пловдив?
> „Таляна“ се заражда като идея преди 4 години и в момента могат да
се видят първите устойчиви резултати. От създаване на условия за
растеж през 2016 до подкрепа на самоорганизирана местна общност
през 2019 - това в едно изречение е развитието на идеята до момента.
> Такава територия във Варна липсва към този момент и тази част
на града е изключително подходяща, защото е наситена с множество
паметници на архитектурата, ателиета и галерии. Територия, която
е интересна както за допринасяне на отношението на поколенията
към културно-историческото ни наследство, така и като зона, която
може да бъде атрактивна с близостта си до жп гарата, пристанището и централната пешеходна алея, което осигурява лесен достъп за
туристите.
Какво е участието до този момент на община Варна в реализацията?
> Идеята е на главния архитект на Варна Виктор Бузев и реализирането й започна през 2017 чрез програмата на “Варна - Европейска младеж-
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ка столица”. Финансирането на тази програма е в голяма част
общинско през „Европейска младежка столица“ и фонд „Култура“.
След 2017 г. много от проектите продължават съществуването
си. Община Варна участва в обществените дискусии организирани за „Таляна“. В резултат - ул. „Цар Симеон I” придобива нов облик
след ремонта и ще бъде в по-голямата си част пешеходна или за
споделено ползване между пешеходци и автомобили. Предстои
възстановяване на сцена “Кофража”, организиране за пръв път във
Варна на Европейски ден на добросъседството, фестивал „Таляна“
в началото на юни, за пореден път „Европейски ден на града без
автомобили“ на 22 септември и всичко това в партньорство
между сдружение „Таляна“ и община Варна.
Има ли общинската администрация стратегия за по-нататъшно участие в реализацията на проекта и какво включва
тя?
> Чрез архитектурния пленер на Камарата на архитектите в
България “Хвани се в „Таляна” беше разработена първоначална
стратегия за квартала. Тя е в няколко насоки - икономическа, социална среда, мобилност и архитектура. Регулиране на пешеходното и автомобилното движение е основното нещо, което трябва
да се промени в „Таляна”. Според картата със сгради - паметници
на културата, в тази зона те са най-много и затова към тях
трябва да има най-деликатно отношение. Това показват разработките от досегашните изследвания на архитектурен пленер
„Хвани се в „Таляна” и в разработения в началото на 2019 г. от екип
на сдружението план за подобряване на пешеходната достъпност на градския район „Одесос“ по проекта City Walk
> В плана се предвижда голяма част от улиците в „Таляна“ да се
превърнат в пешеходни или в такива за споделено ползване, като
главен приоритет получават пешеходците.
> През април т.г. беше подписано споразумение за партньорство
между фондация „Пловдив 2019“, фондация „Иноватор“ и сдружение „Таляна“. Сред важните цели на споразумението са подпомагането и на други градове в България, които желаят да възобновяват и развиват творчески квартали, да обменят информация
и полезни практики относно развитието и обновяването на
градски зони.

МАКРОДАШБОРД
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2012
Брутен вътрешен продукт (млн. лв.)
Брутен вътрешен продукт (годишен
реален темп на изменение, %)
БВП на глава от населението (лв.)

2013

2014

2015

2016

2018

2017

Q1

Q2

Q3

82 040

82 166

83 756

88 575

94 130

101 043

21 983

26 308

29 822

0,0

0,9

1,3

3,6

3,9

3,6

3,5

3,2

2,7

11 162

11 310

11 577

12 339

13 206

13 939

-

-

-

Инфлация, изменение спрямо съответния период на предходната година, (%)

3,0

0,9

- 1,4

- 0,1

- 0,8

2,1

2,0

2,6

3,5

Безработица (%)

11,4

11,8

10,7

10,0

8,0

7,1

5,7

5,5

5,0

Търговско салдо (% от БВП)

- 11,2

- 8,5

- 9,4

- 7,5

- 4,3

- 4,6

- 2,2

- 2,5

- 1,5

Износ FOB (% от БВП)

49,5

53,0

51,7

50,7

50,1

54,0

12,1

12,7

13,8

Внос CIF (% от БВП)

60,7

61,5

61,1

58,2

54,4

58,6

14,3

15,2

15,3

Текуща сметка (% от БВП)

- 0,9

1,3

1,2

0,0

2,6

6,7

- 0,2

0,0

4,0

Финансова сметка (% от БВП)

2,3

2,1

1,0

6,8

8,6

4,3

0,8

1,6

4,3

Преки инвестиции в България (% от БВП)

3,1

3,3

0,8

5,3

2,1

2,8

0,0

0,5

1,6
Източник: НСИ
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Да преборим умно
битовата престъпност
Как интелигентните
камери ще направят
Варненския регион
много по-сигурно
място

Ако имате навик да
преглеждате криминалните хроники,
вероятно вече ви е
дошло до гуша от истории за
нагли престъпления, извършвани из малките провинциални
градове и села. Суровата реалност е, че българската полиция
няма физическа възможност
да пази ефективно тези населени места. Обикновено един
патрул отговаря за две-три
села, отдалечени на няколко
километра едно от друго.
Тук обаче на помощ идват
умните технологии за подобрението на градската среда. И
по-специално системите за интелигентно видеонаблюдение,
които се изграждат основно от
големите телеком оператори.
Дигиталните камери с аналитични функции позволяват
на правоохранителните органи във всеки момент да бъдат
почти навсякъде – ако не физически, то поне чрез видеоизображение „на живо“ и смарт
нотификаци в реално време.

А

„Всевиждащите“
очи на закона
„Този тип технологични решения показват, че Smart city
инициативите работят не само
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в големите селища, но и в помалките. Все повече подобни
общини искат да бъдат спокойни, защото там престъпността
е по-трудно разкриваема“, споделя Тодор Вътев, старши мениджър на Vivacom за област
Варна. Той разказва, че един
от големите проекти, по които
представляваният от него телекомуникационен оператор
работи в този регион, е именно
Smart city видеонаблюдението. „Първоначално се започва
с построяване на мониторингов център, обикновено в общината, както и инсталиране
на камери на всички входове и
в централната част на даденото населено място“, разяснява
регионалният мениджър от
Vivacom.
„Имаме такива реализирани
решения например на територията на общините Вълчи дол
и Нови пазар. С доста от другите общини в момента сме в
процес на преговори“, уточнява Вътев. Той допълва, че в някои случаи камерите решават
до 90% проблемите с престъпността, особено когато са с аналитични възможности, което
подпомагат органите на реда.
Един от плюсовете например
е функцията за разпознаване и

записване на номерата на колите, която може да бъде добавена при стартиране на проекта
или впоследствие. Системата
предлага и други аналитични
функции - например известяване при струпване на много
хора на едно място, разпознаване на съмнителен забравен
багаж и т.н.
Специално във Вълчи дол
проектът стартира през май
2018 г. Изграден е мониторинг център в общината и са
поставени камери в 5 точки на
територията на селата Генерал
Киселово, Гара Oборище, Червенци, Стефан Караджа, както
и край училището в самия Вълчи дол. Според представителя
на Vivacom скоро предстои разширяване на мрежата, защото
за около една година ефектът
от видеонаблюдението вече е
доказан.
Тодор Вътев разказва също,
че на територията на други общини, където местните власти
са си направили труда да инсталират подобни системи
много по-рано, кражбите на
коли практически са изчезнали. „Много бързо се хващат
всякакви престъпления, които се извършват с автомобили.
Видеонаблюдението има въз-

специален проект за

първите подобни проекти във
Варненския регион, който работи повече от година и включва
11 локации. „В Нови пазар видеонаблюдението също започна с
мониторинг център и няколко
точки. Последва разширение,
като дори наскоро добавихме
още една нова локация, покрита от камерите“, разказва
Вътев. Местата, които наблюдението обхваща, са в самия
град - площади, кръстовища,
градския парк, училището,
входно-изходните пътни артерии. Инсталираните видеокамери са с аналитични функции
за разчитане на номерата на
автомобилите.

Wi-Fi за всеки
можност да разчита номерата
и тази информация се пази за
6 месеца назад. По всяко време може да видиш кога даден
автомобил е влязъл и кога е
излязъл от населеното място“, допълва той. В случай на
престъпление данните от видеонаблюдението се предоставят
при поискване от полицията.

Повече и по-умни камери
Вътев споделя също така, че в
момента Vivacom преговаря с
поне половин дузина общини
от калибъра на Вълчи дол в регион Варна. „Когато започнем
изграждане на подобни системи в даден регион, ефектът е
заразителен. Ръководителите
на общините се познават и
виждат какъв е ефектът. Един
като тръгне с подобно решение,
това се предава като щафета“,
твърди старши мениджърът.
Впечатлението му от работата
до момента е, че градовете стават доста по-спокойни, а самите жители се чувстват по-добре,
когато знаят, че населеното
място е наблюдавано.
„Полицията често разполага
само с един патрул за много голяма територия и трудно може
да бъде гъвкава в реакцията си.
Когато обаче изображението

Когато започнем
изграждане на
подобни системи
в даден регион,
примерът е
заразителен.
Ръководителите
на общините
се познават и
виждат какъв е
ефектът.
Тодор Вътев, старши мениджър на Vivacom за област
Варна

от видеонаблюдението се визуализира и на таблет, полицаят
веднага може да запали колата
в случай на извънредна ситуация. Вероятно знаете, но те са
принудени да пестят бензин
и няма как постоянно да са в
движение“, обобщава плюсовете от използването на подобна
система Тодор Вътев.
Друга община от региона,
където умните камери осигуряват превенция на престъпността, е Нови пазар. Това е един от

Във Варненския регион
Vivacom активно изгражда и
wi-fi зони по проекта на Европейския съюз WiFi4EU. В инициативата вече са се включили
доста общини на територията
на Варненска област, като
Вълчи дол е също една от тях.
„Като цяло нашата компания
е предпочетена от около половината общини, които са спечелили финансиране по тази
програма“, разказва представителят на Vivacom. Според
него общинските мрежи във
Варненския регион ще бъдат
едни от първите в Европейския
съюз, направени по линия на
WiFi4EU. Общините, които
изграждат подобни мрежи, са
гореспоменатият Вълчи дол,
Велики Преслав и Нови пазар.
„Ние не само изграждаме
зоните за безжичен достъп,
но и доставяме интернета за
тях. Защото ЕС има специфични изисквания какъв да е
той – да е симетричен, да е със
скорост минимум 30 мегабита
в секунда и задължително да
се ползва много и от уникални потребители. В повечето
общини желанието е зоните
да са край исторически забележителности, на площади,
в паркове и на места, където
идват туристи“, уточнява Въ-
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тев. Предстои ЕС да изгради
общ мониторинг център, през
който да следи доколко и как се
ползват въпросните wi-fi зони.
Също така даден потребител,
който се е регистрирал в мрежата в Нови пазар, ще може
да влезе със същия профил в
подобна мрежа, например в
Италия, също изградена по
въпросната програма на ЕС.

Технологии
и за туризма
Освен с местната власт
Vivacom работи и с частния
бизнес за въвеждане на иновативни технологични решения
във Варненския регион. „Туризмът е един от браншовете
в България, които винаги е с
положителен темп на растеж,
и ние като телеком трябва да
бъдем подготвени да работим
с този сектор“, разказва Вътев.
Особеното при този бизнес е, че
е със сезонен характер и затова
телекомът прилага т.нар. FTTR
промоция – дава преференциални цени само за 6 месеца,
като в следващата половин
година фирмите си запазват
услугите, въпреки че са временно деактивирани извън
туристическия сезон.
За нуждите на посетителите
на курортен комплекс Албена
телеком операторът например
е разработил специално мобилно приложение, което позволява на плажуващите да поръчват храна и напитки директно
по дигитален път. За целта
курортистът сканира QR код,
който е уникален за всеки от
чадърите на плажа, за да може
да се локализира и идентифицира самият клиент. След това
на мобилния телефон се отваря
меню за поръчка от заведенията и впоследствие пратката се
доставя от куриер.
Приложението съдържа и
модул с културен афиш, в който се публикува всичко ново и
атрактивно като събития, прояви и промоции на територията
на комплекса.
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Третият
град
През последните десет години
областта видимо изостава по
темпове на растеж и липсва
в дебатите за клъстери,
икономически зони
и инвестиции в страната.

Варна е третата по големина икономика в
страната и притегателна сила за младите в региона.
През последните десет години областта видимо изостава по темпове на растеж и
липсва в дебатите за клъстери, икономически зони и инвестиции в страната.
Проблемът се корени в уп-

равленски решения - на национално и местно ниво.
„Кажи им да пускат движението“, подкани премиерът
Борисов кмета на Варна Иван
Портних на 25 април. Ставаше
дума за движението по реконструирания булевард „Васил Левски“ - ключова част
от мащабна инвестиционна
програма, заради която правителството изля 110 млн. лв.

В

автор
Лилия Игнатова

К | НАЙ-ГОЛЕМИТЕ 10 БЪЛГАРСКИ КОМПАНИИ ВЪВ ВАРНА
Позиция
2018

Компания

Населено
място

Приходи (хил. лв.)

Изменение
(%)

Сектор

2016

2017

2016

2017

1

СОЛВЕЙ СОДИ

гр. Девня

482 097

475 222

-1,43

460

485

2

АФЕР БЪЛГАРИЯ

гр. Девня

495 400

447 601

-9,65

30

31

3

АГРОПОЛИХИМ

гр. Девня

436 426

416 222

-4,63

690

717

Химия

4

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ

гр. Варна

561 564

339 021

-39,63

68

67

Горива и енергия

5

ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ

гр. Варна

353 818

322 867

-8,75

132

113

Горива и енергия

6

ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ

гр. Варна

271 052

290 942

7,34

1691

1680

Горива и енергия

7

ПЛАСТХИМ - Т

гр. Аксаково

213 855

284 313

32,95

1068

1098

8

ХИДРОСТРОЙ

гр. Варна

141 345

265 339

87,72

510

561

9

ТРЕЙДНЕТ ВАРНА

гр. Варна

180 605

241 288

33,60

353

353

Химия
Строителство и
недвижими имоти
Търговия

10

ИНТЕРКОМ ГРУП

гр. Варна

147 723

171 567

16,14

99

105

Търговия

11

ОКТОПОД ИНВЕСТ ХОЛДИНГ

гр. Варна

120 735

143 804

19,11

156

162

Селско стопанство

12

КОРН ТРЕЙД

гр. Варна

86 050

142 506

65,61

2

6

Селско стопанство

13

ОКТОПОД-С

гр. Варна

127 500

141 829

11,24

108

108

Селско стопанство

14

ДЕВНЯ ЦИМЕНТ

гр. Девня

131 500

140 901

7,15

231

236

Химия

15

131 295

140 167

6,76

1083

1044

106 066

130 996

23,50

374

384

19

ЦБА
гр. Варна
ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКИ МОРгр. Варна
СКИ ФЛОТ
ДИСКОРДИА
гр. Варна
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКгр. Варна
ТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТА МАРИНА“
ГРАНЕКС
гр. Варна

20

ТАБАКО ТРЕЙД ВАРНА

16
17
18

гр. Варна

2017/2016

Персонал

Химия
Търговия

Търговия
Транспорт

91 447

128 094

40,07

557

780

Транспорт

106 387

114 264

7,40

1 996

2017

Други

87 768

103 645

18,09

12

10

Селско стопанство

99 674

97 835

-1,85

55

67

Търговия
Източник регистър КАПИ
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QЗаради университетите, климата и морето
младите виждат в града едно добро място за
живеене, което води и до положителна миграция
от по-малките населени места и забавя негативните демографски тенденции

в града за около година. Целта
на програмата, както се изрази
премиерът след правителственото решение, беше да помогне
на Варна „да догони Бургас“.
Малко след като движението беше пуснато, булевардът
пропадна на два пъти. Трудно
е да се намери по-добра метафора за състоянието, в което
Варна се намира. Градът е
третата по големина иконо-

мика в страната след Пловдив
и София с над 5.6 млрд. лв.
създадена брутна добавена
стойност през 2017 г. и един
от малкото извън столицата,
които все още имат силата да
привличат млади хора. Варна
е красив град, разположен на
море, с добър климат и удобна
география. Има пристанище,
летище, университети и е
близо до големите градове на

Румъния. И въпреки това продължава да пропада по пътя
към устойчивото развитие.
Областта видимо изостава,
например по темпове на растеж. Добавената стойност в
местната икономика се увеличава с 55.6% при средно
62.7% в страната, а БВП на
човек отбелязва петия найнисък темп на повишение в
страната - едва 47.7% при средно 72.4% в България. Ако не
броим стария индустриален
център Девня, Варна остава в
периферията на икономическата активност в страната новите заводи рядко избират
тази локация.
Проблемът е сложен, защото е стар. Варна и управляващите я, изглежда, съвсем
доскоро бяха приели второстепенната си роля през последните години. Инфраструктурната изолация на отделните
икономически региони в Северна България също не помага особено. Но фактът, че
се налага правителството да
излива толкова големи суми

в града, за да „догонва“ доста
по-скромния като възможности Бургас, говори, че нещо в
развитието на Варна е сериозно счупено.

Туристите и моловете
На пръв поглед икономиката на област Варна се движи
сравнително равно. Средните заплати растат с темпове,
близки до средните за страната - 8.6% през 2017 г. до 975 лв.
средно месечно брутно възнаграждение, а през последното
тримесечие на 2018 г. сумата
остава на косъм от 1100 лв.
Безработицата намалява до
4.4% през 2018 г. при 5.4% в
страната като цяло, а заетостта достига 66.3%. Малко над
две трети от брутната добавена стойност идва от услугите,
27.6% - от индустрията, а селското стопанство допринася
със символичните 3% през
2017 г., което съвпада със средните стойности за страната.
Същевременно характерът
и дългосрочните перспективи
на тази добавена стойност > 12

К | НАЙ-ДИНАМИЧНИТЕ 20 КОМПАНИИ ВЪВ ВАРНА
Позиция
2018

Компания

Приходи (хил. лв.)
2016

2017

Изменение Печалба/Загуба
(%)
(хил. лв.)
2016/2017

Персонал

Сектор

2016

2017

1

КОРАБНО МАШИНОСТРОЕНЕ

2824

12 105

328,65

5601

59

58

Mетали

2

СЛЕ ГРУП-01

1930

7203

273,21

-1394

31

13

Строителство

3

ЯВОР

2411

8949

271,17

4842

17

11

Строителство

4

ЕСЕТЕРЕ БЪЛГАРИЯ

8737

31 955

265,74

3573

77

41

Козметика и фармация

5

ГЛОБЪЛ ИНВЕСТ ГРУП

1199

4026

235,78

709

39

26

Строителство

6

ТАНЧЕВ И КО

4084

12 570

207,79

238

45

39

Туризъм

7

ДУЕЛ

1547

8

ИНТЕРКАРТ СЪРВИСИЗ

3820

9

КОНТРАСТ ИНВЕСТ

1803

10

НЯМУНО БАНГА

11 732

11

ЕНЕРГОРЕМОНТ - ВАРНА

4329

12

ПОЛИ ЙОРД

13

ЕВРО МЕДИКАЛ 2015

14

4226

173,17

1228

10

11

Търговия

10 342

170,73

-36

15

11

Търговия

4417

144,98

394

51

15

Хотели и ресторанти

25 379

116,32

6626

71

51

8567

97,90

1573

154

164

Машини и оборудване

4847

9471

95,40

372

73

70

Строителство

2137

4162

94,76

7

23

15

Търговия

СТИЛ ПЛАСТ

3377

6211

83,92

-91

21

17

Търговия

15

ЛАЙТ ИМПЕКС М

16397

30 015

83,05

243

41

40

Търговия

16

МИЛКОС-ИНЖЕНЕРИНГ

8167

14 375

76,01

3084

162

156

Строителство

17

БЕТА ОЙЛ ТРЕЙДИНГ

23 128

40 596

75,53

284

98

81

Търговия

18

ТЕХНИК ЕНЕРДЖИ

9043

15 472

71,09

214

47

27

Търговия

19

ИЗОМЕТРИКС

9566

16 301

70,41

2509

159

109

20

ПОЛ АГРАР КАМПАНИ

4037

6699

65,94

546

32

24

Други

Машини и оборудване
Селско стопанство
Източник регистър КАПИ
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Младите виждат
във Варна едно
добро място за живеене, което води
до положителна
миграция и забавя негативните
демографски тенденции.

RSГрадът предлага
богат културен
живот, широк набор от
професионални гимназии
и училища по изкуство

К Градове | юни 2019 | capital.bg

поставят под въпрос развитието на областта. Подобно
на Бургас в сектора на услугите доминират туризмът и
търговията, които осигуряват
работни места на хиляди в областта. Над 9% от общо 152.2
хил. наети във Варна работят
в хотели и ресторанти, а 29.2
хил. души са в сферата на търговията. Новооткритият през
тази година мол Delta Planet
например осигури нови 600
работни места в града.
Но за разлика от сектора
на информационните и комуникационни услуги, които
доминират в столицата, търговията и туризмът допринасят с малко към растежа на
местната икономика.
“Зависимостта на Варна от
туристическия продукт е един
от обективните ограничители
пред развитието на областта”,
посочва Явор Алексиев от
Института за пазарна икономика (ИПИ). Добрата новина
е, че броят на туристите във
Варна и България като цяло
продължава да расте с всяка
изминала година. Лошата е,
че страната и летните курорти
се установиха на международната сцена като лоу-кост дестинация. Което е структурен
проблем и води до по-нисък
потенциал за растеж в сектора.
“Темпът на нарастване,

който може да се очаква в
сферата на туризма, предвид
профила на туристите, които
привличаме по българското
Черноморие, не позволява на
сектора да генерира необходимата инерция, за да дръпне
региона напред. Това не означава, че туризмът във Варна
не се развива. Но характерът
на туристическия продукт не
позволява на сектора да се
превърне в двигател, който
да намали разликите спрямо
София”, обяснява Алексиев.

Индустриална Девня и
енергийна Варна
Ако областите в Южна България си имат икономически
зони за индустрията, Варна
си има цяла община - Девня. И
това се вижда и в резултатите
на бизнеса в региона.
Три от най-големите предприятия в област Варна се
намират именно в Девня - с
над 400 млн. лв. приходи през
2018 г. се отличават най-големият производител в Европа
на синтетична калцинирана
сода “Солвей Соди”, българският производител на торове
“Агрополихим” и дъщерната
му търговска компания „Афер
България“, която продава и
вносни торове. Общият персонал на трите компании надвишава 1200 души.

Химическата индустрия
на Девня осигурява и високи
заплати както на живеещите в
района, така и на тези варненци, които ежедневно пътуват и
работят в заводите. Докладът
“Икономическите центрове в
България” на ИПИ показва,
че още през 2015 г. средната
заплата в община Девня е била
1256 лв. на месец, докато във
Варна сумата е едва 829 лв.
В община Варна пък доминацията в топ 10 е на чешката
електроснабдителната група
“Енерго-про” - дружествата за
електроразпределение, енергийни услуги и продажби генерират приходи за над 950 млн.
лв. през 2018 г., а персоналът
наброява 1860 души. Заплатите
в сектора обаче остават значително под средните. Докато в
страната средните заплати в
енергетиката достигат 1784 лв.,
във Варна те са 1405 лв. през
2017 г., изпреварени от редица
области, сред които и Хасково,
Монтана, Кърджали, Ямбол.
Показателно за индустриалната карта на областта е
липсата на големи предприятия в сферата на машините.
Единствено варненската корабостроителница “МТГ-Делфин” се класира в списъка с
най-големите 40 компании в
област Варна. И то чак на 37-о
място.
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съдържание от

Лятното разписание
на летище Варна
с нови дестинации
Пътуващите от Варна
ще могат да летят
до 37 държави

Л

Летище Варна, което
през 2018 г. обслужи
полети до 115 дестинации, обяви графика си за предстоящия сезон.
Това лято новите дестинации
за летището са 4: Ливърпул в
Обединеното кралство, Жельона Гура в Полша, Каунас
в Латвия и Даламан в Турция.
Авиокомпаниите, които
не са обслужвали летище
Варна миналата година, но
ще изпълняват полети това
лято, са 7: EasyJet Europe (до
Берлин, Германия), GetJet (до
Вилнюс, Литва), LOT - Polish
Airlines (до Варшава и Катовице в Полша), Flexflight Aps
(до Билунд и Алборг в Дания),
Ural Airlines (до Москва, Русия), AMC Aviation (до Варшава, Полша) и Skyup (до Киев,
Украйна).
„Чудесно е да видим, че
търсенето от Полша продължава. Британският и чешкият
пазар също се развиват“, заяви
Улрих Хеппе, главен изпълнителен директор на „Фрапорт
България“, фирмата - конце-

сионер на летище Варна.
Друга добра новина за летището на морската столица е базирането на втори самолет на
Wizz Air. С това нискотарифната авиокомпания ще обнови
честотата на някои от осемте
си настоящи дестинации, а от
юли ще добави и 6 нови: Париж, Ливърпул, Копенхаген,
Хамбург, Кьолн и Берлин.
„Предвид историческите
ръстове на трафика през
последните 3 години за нас
ще бъде предизвикателството да поддържаме нивата на
растеж. Разбира се, ние ще
продължаваме да привличаме
партньори“, каза Хеппе.
Очакванията на „Фрапорт
България“ за 2019 г. са за
лек спад на пътникопотока
– в рамките на 8%. Според
изпълнителния директор на
компанията тенденцията е абсолютно нормална с оглед на
засилващата се конкуренция
от останалите туристически
дестинации.

Концесионерът продължава и усилията си за модернизиране на летище Варна. Вече
е стартиран проектът по разширяване и рехабилитация на
перона за въздухоплавателни
средства. През втората половина на настоящата година
ще започне проектирането
на нова сграда за служба „Пожарна безопасност“, както и
проектът за рехабилитация
на пътека за рулиране „Еко“.
Очаква се двата проекта да
бъдат реализирани в периода 2020-2021 г. В рамките на
същия период ще се реализира
и рехабилитация на пътеки за
рулиране „Браво“ и „Делта“.
През първите 12 години на
концесията „Фрапорт България“ е инвестирала 199 милиона лева в летище Варна, в
резултат на което летището
може да се похвали, че изпълнява най-високите европейски стандарти за безопасност
според EASA – европейската
агенция за авиационна безо-

пасност, която стандартизира дейностите на летищата в
сферите на безопасността и
ефективното използване на
ресурси.
Една от основните цели
на „Фрапорт България“ е да
осигури най-добри условия не
само за превозвачите, но и за
всички пътници. Ето защо миналата година на територията на летище Варна бе открит
единственият за страната магазин на американската модна компания Victoria's Secret.
Модерният пътнически терминал на летището предлага
и други търговски обекти, както и детски кътове в близост
до тях. През летния сезон на
разположение на пътниците
са следните обекти: ресторант
за бързо хранене McDonalds,
две кафетерии Costa Coffee,
Sky Snack Bar, Bottega Prosecco
Bar и Ice’N’Go – специализиран сладоледен киоск, който
предлага уникален млечен
десерт, приготвен от 100% натурални съставки, замразени
при -197°С.
Разнообразна селекция от
местни вина и висококачествени български сирена и месни
продукти, както и уникални
сувенири и подаръци за всеки пътник има в българския
базар, а на откритите тераси
в зоната за изчакване преди
полет пътниците могат да се
насладят и на други кулинарни изкушения.
„Фрапорт България“ е германско-българскa компания,
която през 2006 г. спечели
концесия за управление на летище Варна и летище Бургас
за 35 години. В съвместната
компания немската „Фрапорт“
притежава мажоритарен дял
от 60%. „Фрапорт България“
се грижи за повишаване качеството на обслужване и
цялостното изживяване на
пътниците, обучението и повишаване квалификацията на
служителите, обновяване на
техниката, въвеждане на нови
технологии, както и разширяване и модернизиране на инфраструктурата. В компанията във Варна и Бургас работят
повече от 600 постоянни и около 1200 сезонни служители.
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QОт областта редовно излизат
новини за скандали, усещане
за корупция, неслучили се
инвестиционни проекти и високи
местни данъци и такси.

55.6%

е увеличението на
брутната добавена
стойност в местната
икономика през последните десет години при
средно 62.7%, показват
данни на НСИ.

Плюсовете на Варна
На теория Варна не би трябвало да “догонва” Бургас.
Всъщност тя не би трябвало
да догонва и Пловдив. “Допреди десет години Пловдив не
можеше да се определи като
притегателен център за младите, докато Варна винаги е
била такъв”, отбелязва Явор
Алексиев. Заради университетите, климата и морето
младите виждат в града едно
добро място за живеене, което
води и до положителна миграция от по-малките населени
места и забавя негативните
демографски тенденции. Градът предлага богат културен
живот, широк набор от професионални гимназии и училища
по изкуство. В града има и че-
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тири държавни университета
- икономически, медицински,
технически и единствената в
страната военноморска школа, както и две частни висши
учебни заведения. Малко са
областите в страната, които
могат да се похвалят с подобно
разнообразие на квалификацията на работната ръка.
Същевременно притокът
на млади хора води и до създаването на нова бизнес и
културна екосистема с амбициозни цели. От нея например
произлезе инициативата да се
обособи варненски вариант на

“Капана” в Пловдив - квартал
“Таляна”, оттам дойде проектът „Иноватор“ - пространство
за споделени работни места, за
проекти и работилници с високотехнологично оборудване
и Социалната чайна, както и
цялата армия от архитекти,
урбанисти, дизайнери, IT специалисти и други. Цялата тази
енергия в някакъв момент би
трябвало да се превърне в импулс за движение.

Обаче...
Проблемът е, че положителните
примери, изглежда, израстват

въпреки, а не в резултат на целенасочени усилия на управляващите на местно и национално
ниво. Битката за Таляна е добра
илюстрация за липсата на особена подкрепа отгоре, за инициативи отдолу. Нещата въобще не
вървят устойчиво нагоре. Например оценката за прозрачност
на варненската администрация
бележи напредък спрямо 2017 г.
- от 58% рейтинг по изчисления
на фондация “Програма достъп
до информация” през 2018 г. резултатът стига до 83%. Само година по-късно, през 2019 г., той
отново пада до 73.5%. Пропаданията, изглежда, са запазена
марка на областта.
От областта редовно излизат
новини за скандали, усещане
за корупция, неслучили се инвестиционни проекти и високи
местни данъци и такси. “Работата на местната администрация

ПРОФИЛ

не е на нивото, което виждаме в
други големи области, особено в
Бургас”, посочва Алексиев. Според него това, от една страна, и
териториалната изолация, от
друга, са основните причини за
по-бавния растеж на Варна през
последните години.
По отношение на териториалната изолация проблемът на
Варна не е единствено неин и
той си има име - магистрала
“Хемус”, и по-точно продължаващата й липса. Според Явор
Алексиев магистрала “Черно
море” също трябва да е водещ
приоритет, а не само идеен проект, за да могат Варна и Бургас
да се свържат по-активно. Подобни мащабни инфраструктурни проекти са отговорност
на правителството.
Варна обаче отсъства в дебата за клъстери, инвестиции,
икономически зони. Големите градове в Източна Европа
започват мащабна битка - за
талант, за инвестиции, за бъдеще. За да се „появиш“ на
картата, се иска непрекъсната работа и усъвършенстване.
Работата на местната власт
отдавна не е само да поддържа кофите за боклук, пътното
осветление и канализацията.
Но всъщност мащабните проблеми на администрацията с
последната тема припомнят,
че Варна все още трудно може
да направи стъпка над собствените си проблеми и да бяга
заедно с другите големи.

Северният
земеделски
център

Намиращият се в
Добруджа Добрич е
разбираемо една от
областите в България, която има отчетливо земеделски профил. Шестнадесет
процента от брутната добавена
стойност се създава в селското
стопанство, а заплатите на работещите в сектора са вторите
най-високи в страната след варненските (1030 лв. през 2017 г.
при средно 832 лв. в България
и 1070 лв. във Варна).
“В област Добрич голяма
част от хората имат собственост върху земеделска земя, в
по-голяма или по-малка степен.
Това формира и значителна
част от доходите, които получават под формата на ренти”,
коментира Герман Германов от
Търговско-промишлена палата
- Добрич.
Добрич е от малкото градове,
които знаят в какво са добри и
го развиват. “Много от едрите
земеделци през последните
години опитват да направят
затворен цикъл - освен производство и продажба на земеделска продукция те обвързват
земеделието с животновъдство,
преработка и продажба на мляко например”, казва Германов.
“Постепенно се преминава от
износ на сурова продукция
към продукт с по-висока добавена стойност”, допълва той.
За справка, Добрич изпреварва Варна по ръст на брутната
добавена стойност с 57.4% през
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последните десет години при
55.6% в района на морската
столица.
Успоредно с това селското
стопанство в Добрич се обръща
и към нови начинания като развитието на етеричномаслени
култури. “Близо 10% от обработваемата земя в Добрич вече
е заета от етеричномаслени
култури - основно лавандула
и в по-малка степен маточина и
други култури”, посочва Германов. Ключов играч тук е “Есетере България”, собственост
на американската dōTERRA,
която през 2016 г. открива дестилерия за лавандула и тревни
култури с инвестиция от 5 млн.
лв., а тази година влага 4.2 млн.
лв. във втора дестилерия за етерични масла. (виж текста на …)
От друга страна, подобно на
голяма част от България Добрич също страда от липса на
работна ръка. “Работодателите
отдавна са забравили за понятието „добре квалифицирани“.
Търсят се хора, каквито и да е,
които да бъдат обучени, преквалифицирани. За съжаление
това е все по-трудно. Проблемът е видим във всички браншове и сектори”, подчертава
Германов. Въпреки че е ограничена от собствения си бюджет,
местната власт помага, доколкото може - примери са формирането на фонд за подкрепа на
млади лекари и мерки с фокус
върху професионалното обучение и дуалното образование.

К | НАЙ-ГОЛЕМИТЕ 10 БЪЛГАРСКИ КОМПАНИИ В ДОБРИЧ
Позиция
2017

Компания

Приходи (хил. лв.)

Изменение Печалба/Загуба
(%)
(хил. лв.)

Персонал
2016

Сектор

2016

2017

2016/2017

1

СЪН ФУУДС

гр. Балчик

126 395

117 247

-7,24

38

2017
43

2

АЛБЕНА

104 459

104 168

-0,28

2214

2016

3

КЛАС ОЛИО

4

ГОСПОДИНОВИ СТРОЙМАРКЕТ

с. Оброчище
с.
Карапелит
гр. Добрич

5

АГРОХИМИКАЛИ

6
7

Храни и напитки
Туризъм

65 910

80 458

22,07

243

231

64 676

73 984

14,39

213

236

Храни и напитки
Търговия

гр. Добрич

56 562

67 229

18,86

50

73

Търговия

СТАРТ

гр. Добрич

62 759

62 518

-0,38

167

151

Машини

ЕСЕТЕРЕ БЪЛГАРИЯ

гр. Добрич

31 955

62 393

95,25

77

109

Химия

8

ЗИВ

гр. Балчик

63 057

57 281

-9,16

884

845

Храни и напитки

9

АГРОФЕРТ

гр. Добрич

56 586

49 233

-12,99

11

11

Търговия

10

АГРИВА

гр. Добрич

27 317

40 319

47,60

16

17

Селско стопанство
Източник регистър КАПИ

capital.bg | юни 2019 | К Градове

16 | ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА

К | НАЙ-ГОЛЕМИТЕ 10 КОМПАНИИ В ШУМЕН
Позиция
2017

Компания

Приходи
(хил. лв.)

Населено
място

Изменение
(%)
2017/2016

Персонал

Сектор

2016

2017

2016

2017

1

АЛКОМЕТ

гр. Шумен

366 311

379 048

3,48

965

1002

2

ФИКОСОТА

гр. Шумен

205 337

207 468

1,04

802

794

3

ПЕСТИЦИД

гр. Шумен

175 822

201 235

14,45

89

99

4

ТЕСИ

гр. Шумен

116 906

124 401

6,41

802

818

Машини

5

ТРЪНЧЕВ

гр. Шумен

71 012

79 098

11,39

722

768

Търговия

6

ВИАС

гр. Шумен

64 801

76 918

18,70

300

331

7

АВТОМАГИСТРАЛИ - ЧЕРНО МОРЕ

гр. Шумен

40 875

71 701

75,42

607

650

8

ХАН ОМУРТАГ

гр. Шумен

74 593

71 310

-4,40

592

575

9

ПРИМЕКС

65 007

69 955

7,61

304

322

Търговия

10

КАМЧИЯ

гр. Шумен
с. Панайот
Волово

60 241

65 608

8,91

300

290

Селско стопанство

Метали
Химия
Селско стопанство

Химия
Строителство и
недвижими имоти
Химия

Източник регистър КАПИ

Голям
интерес
към малкия
Шумен

SВ плюс на Шумен е
високото качество на
пътищата - областта
може да се похвали
с най-високия дял
на магистрали и
първокласни пътища в
страната (36.2%)

К Градове | юни 2019 | capital.bg

В сравнение с
Варна област Шумен разчита в поголяма степен на
индустрията и селското
стопанство, които създават
съответно 33% и 13% от добавената стойност в местната
икономика през 2017 г.
В плюс на областта е високото качество на пътищата
- Шумен може да се похвали
с най-високия дял на магистрали и първокласни пътища
в страната (36.2%), показва
докладът “Регионални профили” на ИПИ. Като цяло
над 50% от пътната настилка е в добро състояние при
средно 40% в България.
От друга страна, областта не остава извън общите
демографски тенденции в
страната - през последните

В

десет години жителите на
област Шумен намаляват с
12%, а делът на възрастните
хора нараства от 16% през
2007 г. до 21.4% през 2017 г.
Същевременно безработицата намалява драстично до 12% през 2018 г., отчасти
заради високата база след
кризата от цели 29% през
2010 г. Това обаче остава
значително над средните
за страната 5.3%.
Инвеститори обаче виждат свободната работна ръка
като възможност. В “Индустриален парк Шумен” вече
има 15 компании, половината от които са влезли миналата година, а две са купили
по два терена. Сред примерите са компании в сектора
на машиностроенето, електротехническата промишле-

ност, части за автомобили,
лека промишленост. Интересът за нови производствени и логистични площи е и
причината през 2018 г. да
започне развитието на нова
подзона с обща площ 590 дка
в парка.
“Проблемът в Шумен,
както и в областите, които
се намират на север от нея
като Разград, Силистра, Търговище, е профилът на местната работна ръка”, посочва
Явор Алексиев от ИПИ. Многобройните градове са малко, а населението като цяло
достига до по-ниско образователно равнище. “Това са
области, които не могат да
катализират икономическата активност от Варна към
вътрешността на страната”,
допълва Алексиев.
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Жилищен комплекс „Азимут“ –
мечтаният луксозен дом с уникална морска гледка

В

Впечатляващата визия на комплекс „Азимут“, разположен на бул.
„Св. Св. Константин и Елена“, в
комбинация с пленителната гледка към Черно море го правят желан дом за
всеки ценител. Средиземноморският чар
на фасадата с безкомпромисно качество
на строителството и мисъл за комфорта
на жителите на комплекса го превръщат в
атрактивна инвестиция за ново жилище.
Комплексът се състои от две луксозни
пететажни сгради, басейн с размери 10 м
на 16 м с голяма зона за релакс и детска площадка сред 5 дка богато озеленено дворно
място. В сградите има общо 65 апартамента – едностайни, двустайни и тристайни,
със ЗП от 55 до 93 кв. м. Всеки от тях разполага с просторна дневна, красива морска
панорама и обширна тераса. Предвидени са
и достатъчно паркоместа за живеещите
в комплекса, както и за техните гости.
Първата копка на този проект бе направена през април тази година, като се
очаква комплексът да бъде завършен в края
на следващата година. В „Азимут“ можете
да намерите висок стандарт, удобство и
спокойствие – описание на мечтания дом!

Жилищен комплекс „Фемили Гардън“ –
удобство и зеленина в сърцето на Варна

Т

Това е най-новият и наймащабен проект на инвестиционна компания „Явор“.
„Фемили Гардън“ ще бъде комплекс от затворен тип, който ще се
отличава с огромния си над 10 дка парк
и атрактивна локация във физическия
център на града.
Комплексът е с РЗП 42 000 кв. м и
ще се състои от 9 сгради с височина
между 8 и 14 етажа с архитектурна
визия тип „Холандска улица“. В тях ще
са разположени 500 апартамента, обградени от много зеленина, алпинеуми,
зони за отдих, външни фитнес уреди,
детски площадки, велоалея и покрит
етажен паркинг.
Във „Фемили Гардън“ бъдещите
собственици ще намерят спокоен, качествен и уютен дом, разположен сред
обширен зелен парк, снабден с всички
удобства за отдих, разходка и спорт.
Продажбите на жилища в комплекса
започват след няколко месеца.

съдържание от

Сграда „Младост“ – качество на достъпни цени

С

Сграда „Младост“ представлява модерен жилищен
блок в една от най-комуникативните части на едноименния район. В непосредствена близост до нея
са медицински комплекс „Младост“ и СОУ „Гео Милев“,
а „Делта Планет Мол“ се намира на пешеходно разстояние.
152 апартамента ще бъдат разположени в четирите входа
на сградата, като във всеки от тях ще бъдат монтирани
блиндирана входна врата, четирисезонен стъклопакет и

подова шумоизолация. Топло- и хидроизолацията на „Младост“ също са подбрани да бъдат с най-високо качество.
Апартаментите са двустайни и тристайни с площ между
53 и 88 кв. м.
Първата копка на сградата беше направена през октомври
2018, като се очаква проектът да се пусне в експлоатация
в края на следващата година. Качествена, функционална и
модерна, сграда „Младост“ е практичният избор за нов дом.

Жилищен комплекс
„Манастирски рид“ –
лукс и спокойствие
сред природата

М

„Манастирски рид“ е проектиран да заеме 15
дка над кк „Слънчев ден“ сред зеленината на
дъбовата гора в района. Стъпката на застрояване ще бъде 4000 кв. м. Луксозният комплекс ще бъде от затворен тип и ще се състои от една
пететажна жилищна сграда, редови къщи с обособено
дворно място към всяка от тях, басейн за целогодишно
ползване и детски площадки. Гледката, която се открива
към морето, ще впечатли и най-претенциозните.
„Манастирски рид“ предлага първокласен дом сред
горската красота и тишина. Продажбите на жилищата
ще започнат през следващата година.

9020 Варна, бул. „Република“ 117
0877 61 20 20 / 0877 63 20 20
office2@yavorad.com
www. yavorad.com
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ремонт на 30 км от път II-29 Варна - Добрич - Кардам за 22
млн. лв.
рехабилитация на 30 км от път III-904 Старо Оряхово - Гроздьово - Провадия - за близо 17 млн. лв.
ремонт на 9.5 км от АМ “Хемус” между п.в. “Невша” и п.в. Млада гвардия“ (от км 375+800 до км 381+500) и от пътен възел
„Провадия“ до пътен възел „Неофит Рилски“ (км 389+717 до км
393+600) в посока Варна за 5.8 млн. лв.
ремонт на 10 км. от “Хемус” на платното за София от п.в.
„Неофит Рилски“ до естакада „Девня“ (от км 389+717 до км
400+100) за 6.5 млн. лв.
ремонт на 34 км от третокласната пътна мрежа за над 19.5
млн. лв.

Пътища няма,
ползвайте
море
Връзките
на Варна с
останалата
част на
страната
остават слаби
автор
Мила Чернева
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Както констатирахме миналата година
в „Капитал Градове“, Варна е остров.
За разлика от другите големи градове - София, Пловдив,
Стара Загора, Бургас, които са
свързани помежду си с топлата връзка на магистрала “Тракия” и бързо могат да обменят
човекопоток, северната морска столица остава по-самотна
и изолирана.
Погледът на Варна към
вътрешността на страната е
къс, що се отнася до инфраструктурата. Градът не е добре свързан нито със столицата, нито със северната част на
страната, нито със своя основен конкурент на юг, Бургас.
И трите посоки обаче биха
имали икономически смисъл.
Въпреки че Агенция “Пътна
инфраструктура” упорито ремонтира пътища в областта,
мащабните проекти, които
биха довели до съществена
промяна, остават с неясно
бъдеще.

K

“Хемус”
Магистрала “Хемус” е найдълго строящата се магистрала у нас (първата й копка е
през1974 г.) и изграждането й
продължава да е под въпрос
въпреки многобройните обещания на управляващите.
Едната трудност е липсата
на европейско финансиране,
а другата - натрупването на
големи инфраструктурни
проекти, за които има отделено такова, съответно те
трябва да бъдат завършени
в определени срокове и енергията на строителния бранш
се концентрира там.
От нея са построени общо
170 от общо 420 км - в началото и в края й. Последните 74
км от Шумен до Варна свързват двете области, но оттам
нататък нишката се губи.
През 2019 г. ще има нови 9 км
от Ябланица и Боаза (тоест
доста пණ на изток от Варна), а
през 2020 г. би трябвало да са
готови и 16 км между Буховци
(близо до Търговище) и Белокопитово, което е до Шумен.
И все пак остават над 220 км,
които са далеч от финала.
През последните месеци
рязко магистралата влезе в
дневния ред на правителството - дали заради предстоящите избори или просто й дой-

де времето. Правителството
възложи на държавна компания - „Автомагистрали“, да
построи до 2024 г. 134 км от
„Хемус“ за 1.34 млрд. лв., като
дружеството има съмнителен
опит и капацитет.
Това пак оставя около 90
км, за които няма конкретен
строителен план. Пътната
агенция тепърва обяви търг
за разширен идеен проект за
следващите 46 км след Велико Търново през май. След
това ще се готви парцеларен
план, трябва да се проведат
процедури за обществени поръчки, техническо проектиране, строителство и чак тогава ще може да се повярва на
реалността. Както се вижда
от случая с магистрала „Черно море“ - често изказаните
намерения остават в застой
през годините заради други
приоритети.

“Черно море”
Магистрала “Черно море”
би била естествено продължение на южната “Тракия”.
Дотук са построени само 10
км магистрала - между Аспаруховия мост във Варна и с.
Приселци. Според Интегрираната транспортна стратегия
на Министерския съвет от
2017 г. стойността на остана-

2019

Предстои
през

ИНФРАСТРУКТУРА

лите около 95 км по крайбрежието би била 430 млн. лв.
През 2017 г. от пътната
агенция обясниха пред “Капитал” че се предвижда да
бъде разработена тръжна
документация за избор на
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основен ремонт на виадукт
„Звездица“ при 2-ри км на АМ
„Черно море“ за над 3 млн. лв.,
приключва през май 2019 г.

изпълнител за изготвяне на
разширен идеен проект за
трасето, като през 2018 г. да
се изпълни първият етап от
изработването на разширен
идеен проект. Справка в регистрите на АПИ показва,

ремонт на 9.3 км от АМ „Хемус“ от
п.в. „Повеляново“ до Игнатиево (от км
416+200 до км 406+850 в посока София)
за 4.4 млн. лв., ще приключи през юни
2019 г.

че такъв търг не е имало,
изпълнител съответно също,
което значи, че работата по
магистралата е замразена
засега.
Срокът за изпълнение на
проекта с пари по оператив-

на програма „Транспорт“ е
10 юни 2020 г., което значи, че
при мобилизация може да се
направят първи стъпки по
оценки за въздействие върху
околната среда например. Но
не очаквайте нещо скоро.

capital.bg
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Г
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QИсторията на Юнашкия салон
е обвързана със спорта от
построяването му, но над век по-късно
той трябва да открие ново призвание

Има ли още
юнаци
Юнашкият салон
във Варна е сграда с
богата история, която
търси нов смисъл след
обновяването
автор
Мила Чернева
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Възможно ли е сграда да изпадне в екзистенциална криза? Да.
Вижте Юнашкия салон във Варна - жълта чаровна
сграда с възрожденски щрихи
по фасадата, която се намира
срещу втората по големина катедрала в България, “Успение
Богородично”.
Както от община Варна
коментираха за “Капитал” сградата е “емблематична”
за града. Някога тя е била дом
на спорта - провеждали са се
тренировки и състезания по
фехтовка, бокс, волейбол,
била е първата сграда на Юнашката организация изобщо в
страната. През годините зданието влиза в различни роли,
като минава през разрушение
по време на войните, техно-

В

партитата през 90-те години,
бъркотия със собствеността в
началото на XXI в., до дом на
общинска дирекция.
Добрата новина е, че през
2015 г. тя е ремонтирана чрез
финансиране по инициативата
JESSICA със съдействието на
Регионалния фонд за градско
развитие и това дава шанс
за нов живот на салона със
славно минало. Объркващото обаче е, че сградата вече
не може да се ползва за спорт
- твърде малка е, непригодна
е за настоящите стандарти за
тренировки и така попада на
кръстопът. С малко повече въображение и инициативност
общината - стопанин на Юнашкия салон, може да събуди
духа на мястото и да му намери нова полезна цел.

Волейбол, опери и
складиране на жито
“Това е първият гимнастически салон и самото Юнашко движение е било първото
доброволно събиране на хора
с фокус спорт”, обяснява Алис
Магърдичян, управляващ директор на Регионалния фонд

за градско развитие.
Според книгата на Петър
Гечев “Юнашкият салон 1910
- 2015” организация „Юнак“ е
първата обществена патриотична организация, като началото й е поставено още от
края на XIX в. В основата й
стои спортът и физическото
възпитание като ценност, но
освен това тя е имала за цел
да възпитава младежта. Постепенно тя се сдобива с редица
имоти. Сградата на Юнашкия
салон във Варна е построена
през 1910 г. по проект на арх.
Манол Йорданов. Тя е била и
първото здание в цяла България, построено специално
за целите на движението. Отпуснат е общински терен за
гимнастическия салон на организацията, а строителите работят безвъзмездно, за кауза.
Любопитен факт е, че през
1915 г. става една от малкото
обществени сгради в морската
столица, които са електрифицирани. Фасадата й носи полъх на възрожденски дух, без
да напомня твърде много на
отминалите времена. В облика
й преобладава стилът сецесион. По нея има уникални дървени елементи и колони.
Салонът приютява спортисти от всякакви сфери още
през 20-те години на миналия
век: спортна и художествена
гимнастика, фехтовка, бокс,
волейбол, баскетбол и т.н.
По спомените на треньори от
онова време, цитирани от Гечев, през студените варненски
зими една голяма тенекиена
печка е спасявала трениращите в залата младежи.
Спортът обаче далеч не е
бил единствената функция на
сградата. Гости са били италиански оперни певци, като
тук се е провело първото оперно представление във Варна.
През 1912 г. именно в салона е
премиерния концерт на първия български симфоничен
оркестър. Покрай войните в
началото на XX в. сградата е
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претърпявала редица щети,
пожари, войници са я окупирали, а в един момент е преустроявана, за да стане… склад
за жито.
През 1982 г. сградата е обявена за паметник на културата
и архитектурата.

Чий е този имот
Славното минало обаче се
сблъсква с един ключов проблем за много подобни сгради
през десетилетията - собствеността. Прехвърляна от една
институция или ведомство
в друга, тя постепенно губи
функционалността и се руши
все повече и повече. С идването на комунизма повечето
от сградите на „Юнак“ са национализирани. От 1965 г. по
данни на община Варна сградата е държавна собственост.
Българският съюз за физкултура и спорт го управлява от
1946 г. (от дирекция „Общинска
собственост, икономика и стопански дейности“ уточниха, че
информация за собствеността
и ползването на Юнашкия салон за периода от 1930 до 1946
г. няма).
От книгата на Петър Гечев
става ясно, че през годините, в
които Юнашкият салон е държавна собственост, са се носели слухове, че сградата може
да се прероди в нещо съвсем
различно - хотел, банка и т.н.
Поколенията спортисти обаче не са позволили това да се
случи.
През 1995 г. сградата става общинска, като тогава в
нея се помещават клубове и
администрацията на сдружението “ЖСК-Спартак” (Варна).
Само четири години по-късно
с преписка на тогавашния областен управител Добрин Митев сградата преминава при
Комитет за младежта, физическото възпитание и спорта,
а впоследствие през 2000 г. е
вписана в активите на „Национална спортна база“ ЕАД. Те се
оказват лоши стопани, сграда-

та не се използва и започва да
се руши.
Докато Симеон Сакскобургготски е министър-председател, имотът преминава в
управлението на Варненската
районна дирекция на Българския спортен тотализатор. Тогава кмет е Кирил Йорданов.
Местната власт научава от
Държавен вестник, че сградата вече не е нейна, припомня
Гечев. Йорданов започва битка
и настоява да се отмени постановлението, с което салонът
е актуван като държавна
собственост. Чак на 27 ноември 2014 г., по време на втория
кабинет на Бойко Борисов, новият варненски кмет Портних
получава символично ключа
за Юнашкия салон от регионалния министър Лиляна
Павлова и спортния министър
Красен Кралев. Оттук започва
и новата глава в историята на
салона.

Глътка нов живот
По това време вече има проект
за реновация на сградата на
архитектите Константин Пеев
и Мария и Пламен Афрониеви.
През 2015 г. община Варна
сключва договор за кредит с
Регионалния фонд за градско
развитие и Societe Generale
Експресбанк чрез инициатива JESSICA, за да ремонтира
и преоборудва салона. Специално за реконструкцията няма
обявена конкретна обществена поръчка. Община Варна е
сключила рамково споразумение за отделни видове строителства и в рамките на срока
на това споразумение възлага
строителство на изпълнители.
В случая това е ДЗЗД “АБ Варна”, в което влизат дружествата АБ и “АБ Инвест НН”.
Ремонтът струва 1.68 млн.
лв. с ДДС и се изпълнява от
април до декември 2015 г. Вътрешността е изцяло обновена,
а фасадата - запазена. Спортната общност във Варна, както
през целия живот на сградата,

104

мероприятия са проведени през 2017 г. с 8136
посетители

6315

лв. е приходът от събития

284

мероприятия са проведени през 2018 г.

17 148

души са ги посетили

13 704

лв. са генерирали 50-те
платени мероприятия
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е следяла ремонта внимателно и с голямо желание, споделят от Регионалния фонд за
градско развитие. Но след него
се е стигнало до проблем.

Минало - добре,
а настояще?
„След финала на проекта сградата ще бъде превърната в дом
на спортната общественост и
слава, както е замислена при
построяването“, каза при началото на ремонта кметът
Иван Портних. Какво обаче
значи това и досега не е ясно.
В момента основен клиент на
Юнашкия салон си остава стопанинът й - общината. На втория етаж например в няколко
стаи се е настанала спортната
администрация на общината,
а от време на време се провеждат заседания на общинския
съвет. Има и събития за професионално ориентиране, провели са се няколко изложби,
концерти, състезания по тенис на маса, шах и модерни
танци. “Предимства за ползване на средата имат всички
дирекции в община Варна. С
най-много мероприятия са дирекция „Спорт“, „Младежки
дейности“, „Образование“,
„Здравеопазване“, „Култура“
и „Туризъм”, коментираха от
община Варна за “Капитал”.
“Колкото и кокетно да е
ремонтирана тази сграда и
да е на перфектното място
от търговска гледна точка,
всъщност е слабо експлоатирана”, споделя Алис Магърдичян. Показателно за слабо
използвания потенциал на
сградата е фактът, че дори
кафето в нея още не е напълно разработено въпреки
чудесната му локация. Както заключава Магърдичян:
“Никой не може да предвиди дали един обект ще стане
популярен.“ Но най-добрият
показател за това дали нещо
се управлява добре е частният интерес към него. Такъв в
момента липсва.
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R Според идеите, обсъждани
до момента, в първия си
вариант той трябва да е при
входа на стария канал море –
езеро и преди сегашния мост.

Ще има ли втори
мост
Мечтите за ново
съоръжение над
Варненското езеро се
събуждат и угасват
периодично
автор
Спас Спасов
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Идеята за строителството на втори
Аспарухов мост
във Варна е като
проекта за АЕЦ „Белене“. Тя
показва как от нещо, което
съществува само виртуално,
може да се печели – имидж,
политическа подкрепа, време
за отвличане на вниманието
от друг неудобен проблем, а
дори и пари.
Проектът за втори мост е
вече на възраст поне две десетилетия. Визиите за мащаба му растат с амбициите на
авторите им, но от това оживление до момента са останали само няколко компютърни
анимации.
Поредният от стоте живота на втория Аспарухов мост
започна с началото на реконструкцията на бул. „Васил
Левски“ във Варна. Противниците на проекта изтъкват
факта, че след като за трасето от 3.2 км вече са похарчени
над 113 млн. лв. (по неокончателни данни), то стигна до ста-

И

рия път край брега на Варненското езеро. За да се оправдае
вече направеният разход, кризисният PR реанимира втория
мост. Според една от идеите
за изграждането му той можел да започне точно от там,
където свършва задъненият
булевард.

Безсмислици
Всички варианти за строителството на втори Аспарухов
мост, обявени до момента,
обвързват смисъла от съществуването му с прогнозния трафик, който той ще
трябва да прехвърля между
автомагистралите „Хемус“
и „Черно море“. Това са все
още виртуални магистрали.
Последният „хоризонт“ за завършване на „Хемус“ е 2024 г.,
а бъдещето на „Черно море“
въобще не е ясно. При това
положение евентуален втори
Аспарухов мост би могъл да
служи единствено като скъп
„резервен вариант“ на вече
съществуващия.
Преди изобщо да се пристъпва към проектирането и
търсенето на финансиране за
евентуален мост над езерото,
държавата трябва да намери отговор и на друг труден
въпрос – къде ще се намира

бъдещият нов дълбоководен
терминал на пристанище
Варна.
Според идеите, обсъждани до момента, в първия си
вариант той трябва да е при
входа на стария канал море –
езеро и преди сегашния мост.
Вторият вариант предвижда
терминалът да бъде изграден
в акваторията на Варненското
езеро, а до него да бъде осигурен воден път за големи контейнеровози и бълкери. За да
стане възможно това, новият
мост над канала море – езеро
трябва да е висок не по-малко от 58 м. Но дори и това да
се случи, ще остане препятствието на съществуващия в
момента мост, под който дълбоководни кораби не могат да
преминават.
Според Дойчин Ников,
председател на сдружението
„Клъстер Черноморска икономическа зона“, решението
на този проблем е в изграждането на система от шлюзове
за понижаване на морското
ниво под стария Аспарухов
мост. Ников и сдружението,
което той оглавява, от години са сред най-активните
привърженици на идеята за
строителството на втори мост
над Варненското езеро.

ИНФРАСТРУКТУРА

Йоан Каратерзиян, председателят на друга неправителствена организация - „Камара
на геодезистите в България“,
смята, че проектирането на
втори мост трябва задължително да е обвързано с изпълнението на други инфраструктурни проекти във Варна. „То
трябва да стане успоредно с
изграждането на първия етап
от предвидения в общия устройствен план на града нов
бул. „Варна“ и с довършването на околовръстния бул.
„Христо Смирненски“, каза
той. До пътния възел при
връзката с моста трябва да
бъде изградена и предвидената в общия устройствен план
нова автогара. Трябва да се
предвидят буферни паркинги
и BRT коридори.
Според Каратерзиян в
противен случай нов мост
над езерото само ще натовари допълнително и без това
задръстения градски център
на Варна.

Пари на едро
Когато през есента на 2018 г.
областният управител на Варненска област Стоян Пасев
огласи с писмо идеята за нов
мост, при това на две нива,
той посочи и начините за неговото финансиране. „Това е
проект от регионално значение, връзката между севера и
юга, каза тогава през медиите
Пасев. Има доста програми,
по които можем да кандидатстваме.“
Без да навлиза в плитките води на конкретиката, в
писмото си до сдружението „Клъстер Черноморска
икономическа зона“ областният управител изброи като
потенциални възможности
„Европейската инвестиционна банка, плана „Юнкер“ или
други финансови институции
на Европейския съюз.
За каква приблизителната
цена става дума стана ясно
през март от Дойчин Ников.

„Разходите за реализация на
моста се оценяват на 790 млн.
евро, каза той за „Капитал“.
Инвестицията за първото
му ниво, което трябва да обслужва градския трафик с
монорелсова железница или
бърз автобусен коридор (BRT),
ще е около 600 - 630 млн.евро.
Второто ниво е за транзитен
трафик и за него ще са нужни
още около 140 - 160 млн. евро.
Продължителността на строителството се изчислява на 6-7
години, а предложеният бизнес модел е този на публичночастните партньорства.“
Според Ников изграждането и експлоатацията на проекта трябва да бъдат извършвани от т.нар. Special Purpose
Vehicle (дружество със специална цел) или от проектно акционерно дружество.
„Подобен проект в Хърватия е получил 85% безвъзмездно финансиране, каза
Ников в интервю за „Дарик“
през март т.г. За следващия
програмен период България
може да получи 8 млрд. евро
по оперативни програми.
Гледайки опита от миналите
периоди, неусвоени остават
между 3 и 4 млрд. евро. Така
че пари има!”

Но пари няма!
Къде и как остават тези неус-

790

млн. евро е стойността
на проекта според Дойчин Ников от „Клъстер
Черноморска икономическа зона“

воени милиарди евро Ников
не уточнява. За сравнение
800 млн. евро ще са повече
от всички пари за пътища,
планирани в този програмен
период.
Това не беше пропуснато от
зам.-министъра на регионалното развитие Николай Нанков, който реагира в отговор
на изказването. „Имало пари
в Брюксел? То там да не е една
каса, която някой да отиде и
да я отвори, каза Нанков във
Варна преди малко повече от
месец. Това е нещо в сферата
на научната фантастика, но
не са реалните и обективните
възможности.“
Нанков смята моста за далечна перспектива - не по-рано от 6-7 години оттук нататък. „Раничко е още, каза той.
Сега сред приоритетите ни е
да си оправим стария Аспарухов мост и автомагистрала
„Хемус“.
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Планове и срокове
Според Йоан Каратерзиян
пред реализацията на идеите
за строителство на нов мост
над Варненското езеро има
и още един, базов проблем.
През последните години той
се оказа далеч по-труден за
решаване от осигуряването
на финансиране.
„Местната власт отдавна
демонстрира тревожна неспособност или нежелание
да изпълнява собствените си
планове, казва Каратерзиян.
Според Общинския план за
развитие на Варна в периода
2014 – 2020 г. старият Аспарухов мост трябваше да е напълно ремонтиран още през
2014 г. Пет години по-късно
ремонтите продължават. В
същото време изработването на инвестиционния проект за втория мост към кв.
„Аспарухово“ трябваше да е
приключило още през 2015 г.
Вместо това с около две години напред беше изтеглена реконструкцията на бул. „Васил
Левски“ с всички недомислици, произтекли от пришпорването на проекта и пренебрегването на предвидени в
закона процедури.“ С други
думи, във Варна нещата не
се случват по план. Така че
и от планирането няма много
смисъл.
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За какво се ползват
парите от Европа
Варна инвестира в градската среда,
Добрич си оправя ВиК инфраструктурата,
а шуменските фирми разширяват
производството
автор
Лилия Игнатова

К | ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТИ
ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ
В млн. лв.
Варна

Други

Региони в
растеж

Околна
среда

448.4
млн. лв.
Наука и
образование

Рибарство

Конкурентоспособност

Шумен

Други

Конкурентоспособност

Човешки ресурси
Околна
среда

141.4
млн. лв.
Наука и
образование

Региони в
растеж

Добрич

Други Човешки ресурси
Транспорт
Рибарство

222.1
млн. лв.
Околна
среда

Конкурентоспособност

Региони в
растеж

Източник: НСИ
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Ако съдим по средните
стойности за страната,
Варна, Шумен и Добрич
изостават от други области по отношение на усвояването на
европейски средства през текущия
програмен период. Към края на април например средно на всеки човек в България се падат по 679 лв.
изплатени средства по оперативни
програми, докато трите североизточни области не прекрачват бариерата
от 500 лв. Има обаче важни новини
зад числата.

разширение на пречиствателната
станция за отпадни води. Той трябва
да приключи до средата на 2024 г.
А във Варна водеща е втората
фаза на проекта за интегриран градски транспорт на обща стойност 37.2
млн. лв. Проектът за развитие на инфраструктурата за отпадъчни води
в кк Златни пясъци е на сходна стойност, следван от финансирането на
модернизацията на градската среда
в Морската столица.

Големите
проекти

От друга страна, Шумен е дом на
трите най-големи частни бенефициента с проекти за инвестиции в
нови производствени мощности и
енергийна ефективност, което е в
плюс за развитието на областта.
Производителят за бързооборотни
стоки “Фикосота” използва 90% от
получените средства за линия за
опаковане на течни препарати и
въвеждане на система за оползотворяване на отпадна енергия, с което
ще увеличи производствения си капацитет с поне 50%.
Русенският производител на индустриални материали “Каолин” пък
използва европейските средства за обновяване на машини на площадката
си за добив на каолинови и кварцови
пясъци в Каолиново, обл. Шумен. А
“Артемис” се включва с два проекта единият за внедряване на иновативна
производствена линия за лакиране
на алуминиеви и метални листи (1.5
млн. лв. БФП), а другият за машини
за разширяване на производствения
капацитет (1 млн. лв.).

А

Така например един фактор трите
области да изостават от средното е
липсата на големи инфраструктурни проекти, които да повишават сумата. Такъв е случаят с Благоевград,
където строителството на магистрала „Струма“ увеличава средния
размер на реално изплатените средства до 1343 лв. на човек към края на
април тази година.
Което не означава, че Североизтокът си няма своите местни проекти
гиганти. В Шумен например найголемите проекти в изпълнение са
за подобряване на образователната
инфраструктура (12.7 млн. лв. БФП)
и втората фаза на водния цикъл (9.8
млн. лв.).
В Добрич пък преди две години
стартира проект за подобряване на
водния сектор по ОП „Околна среда“
на обща стойност 114 млн. лв., който
включва реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежа в града, както и

Инвестиции
в производство

КОХЕЗИОННА ПОЛИТИКА
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К | НАЙ-ГОЛЕМИ ЧАСТНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ (2014 - 2020 Г.)
По безвъзмездна финансова помощ (БФП), към 30 април 2019 г., в хил. лв.
Бенефициент

Област

Сектор

Обща стойност
на проектите

Безвъзмездна
финансова помощ

Собствено
съфинансиране

Изплатени към
30 април 2019

ФИКОСОТА

Шумен

Преработваща промишленост

5355

2813

2541

КАОЛИН

Шумен

Преработваща промишленост

6531

2500

4031

0

АРТЕМИС

Шумен

Търговия

4164

2500

1665

1000

ПРИМАБИЛД

Варна

Преработваща промишленост

3550

2495

1055

689

ЕЛДОМИНВЕСТ

Варна

Преработваща промишленост

4287

2440

1847

326

Метал

Шумен

Преработваща промишленост

3536

2206

1330

1009

ТЕСИ

Шумен

Преработваща промишленост

4374

2179

2195

1155

СТИЛИ РОУД

Варна

Преработваща промишленост

4247

2124

2124

849

ПЪТИЩА И МОСТОВЕ

Варна

Строителство

4219

2059

2160

1220

ПЛАСТХИМ – Т

Варна

Преработваща промишленост

3793

1897

1897

585

БУЛКРАФТ

Варна

Преработваща промишленост

2832

1701

1131

530

ДИЛКОМ БЪЛГАРИЯ

Варна

Преработваща промишленост

2614

1700

914

832

ФАРМА ВЕТ

Шумен

Преработваща промишленост

2197

1545

652

1544

Преработваща промишленост

2482

1500

982

1499

Строителство

2139

1500

639

1500

ЕКОИНВЕСТ АСЕТС
ТАНАТОС

Варна
Добрич

334

Източник: ИСУН, КАПИ

К | ТОП 10 ПРОЕКТИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ

К | ТОП 5 ЗАВЪРШЕНИ ПРОЕКТИ

Проект (общини бенефициент), в млн. лв.

Фирма (проект), в хил. лв.

Безвъзмездна помощ

Собствени средства

Реално изплатени

Безвъзмездна помощ

Собствени средства

Реално изплатени

Варна

Подобряване на ВиК, Добрич

Екоинвест Асетс
(енергийна ефективност)
Градски транспорт, Варна

Хеликс прес
(производствен капацитет)

ВиК в кк Златни пясъци, Варна

Мауер Локинг Системс
(производствен капацитет)

Модернизация на
градска среда, Варна

Екотранс 2010
(ново оборудване)

Образование, Варна

Инхом-98
(производствен капацитет)
0

Лот 5 „Път ІІ-29 Добрич–Кардам“
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(иновации)
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Артемис
(производствен капацитет)

Образование, Шумен

Лавена
(производствен капацитет)

Система за упр. на морския
трафик, Варна и Добрич

Метал ЕАД
(ново оборудване)
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К | ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ
Период 2014 - 2020 г., в лв./човек, към 30 април 2019 г.
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Подкрепената заетост
е процес на учене и
надграждане на самата
личност, така че тя да
стане най-добрата версия
на себе си.
Мая Донева,
съоснователка на Социалната чайна

Това е процес, в който
хората трябва да положат волеви, съзнателни
усилия.
Стояна Стоева,
съоснователка на Социалната чайна

Как два
минуса
правят
плюс

Три години след
основаването на Социалната
чайна основателките Мая
Донева и Стояна Стоева са
готови да пренесат модела
извън Варна
автор
Йоанна Иванова

Привечер е. В една малка триетажна къща на иначе спокойната варненска ул. „Преслав“
цари истинско оживление. На
първия етаж се провежда клас по изобразително изкуство, на втория хора местят
столове в подготовка на предстоящо събитие. На този фон третият етаж е спокоен - бюрата са вече празни, а лампите
- изгасени.
От 2016 г. насам къщата на ул. „Преслав“ 53 приютява Социалната чайна на
Мая Донева и Стояна Стоева. Името лъже.
Чайната не е заведение, място за събития
или споделено работно пространство. Тя
е много повече. Това е социално предприятие, което работи с младежи от домове
за деца, лишени от родителска грижа, и
им помага да наваксат изпуснатото през
годините в социалните институции.
За краткото време, откакто съществува,
Чайната успя да се превърна в един от

П
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най-успешните примери за социално предприемачество у нас и въпреки трудностите по пътя основателките вече мислят за
разрастване.

Чай с кауза
“Събрахме два проблема и създадохме
решение.” Така Мая описва началото на
Социалната чайна. Преди това двете със
Стояна работят с деца и младежи от домове, но искат усилията им да доведат до
по-сериозна и дълготрайна промяна. Забелязват, че по това време във Варна липсва
пространство, което да е място за изява на
проактивни граждани. “Чайната дава възможност за живи разговори, за споделяне,
за създаване”, обяснява Стояна.
Социалната чайна самостоятелно
осигурява част от издръжката си. Освен
чаения салон на първия етаж, където се
предлага разнообразие от... чайове (има
и домашно приготвени напитки), с времето и благодарение на много усилия в
сградата се появява и зала за събития,
където могат да се съберат около 50 души,
а на последния етаж - споделено работно
пространство.
“Гражданите на Варна ни припознаха
като добра кауза и ни подкрепиха”, казва
Стояна. Двете са шегуват, че хората може
би могат да пият по-хубаво и по-евтино
кафе на друго място, но идват в Чайната
заради каузата. Хубавото е, че по същата
причина много бизнеси и организации
предпочитат да провеждат събитията си
там или да използват работното прост-

ПРОФИЛ

ранство на последния етаж.
Това обаче не е достатъчно. Чайната
продължава да има нужда от дарители.
Доскоро в българското законодателство
дори не съществуваше легална дефиниция за социално предприятие, но това се
промени с влезлия в сила през май т.г.
Закон за предприятията на социалната
и солидарна икономика.

Трудно и скъпо, но важно
В Чайната младежи минават през менторска програма с продължителност 18
месеца. Целта е с помощта на ментори те
да имат възможност да усвоят качества
и умения, които не са били възпитани у
тях по-рано, да работят над личностното
си развитие и да усвоят ключови професионални навици, които да ги вкарат на
пазара на труда, като в определен етап от
програмата младежите могат да изберат
дали да останат да работят в Чайната.
“Подкрепената заетост минава през
процеси на развитие - поведенчески,
социални, емоционални”, казва Мая и
обяснява: “Всяка позиция изисква да си
независим, да си отговорен към екипа
и да си вършиш задълженията. Тук ние
първо трябва да научим хората да са отговорни към себе си, към своето тяло,
към своите навици, а оттам нататък да
проектират това в процесите, в които
участват.” Така за разлика от служителите в стандартни предприятия младежите в Чайната трябва тепърва да бъдат
научени да идват навреме и редовно на
работа например и понякога дори изпълнението на по-лесни задачи може да се
окаже предизвикателство. “Всичко това
затруднява и оскъпява работния процес”,
казва Стояна.

Мая и Стояна споделят, че до момента
около 20 младежи са завършили успешно
програмата, но други не успяват да стигнат до крайния етап. Двете обясняват, че в
някои случаи дори Чайната може да бъде
стресова среда. Затова решават да пренесат менторската програма и в градината
на фондация “Карин дом”, където в поспокойна среда младежите ще засаждат
различни видове билки, които след това
да се използват като суровина в Чайната.
Освен с пари хората могат да помогнат и с друго. Според Мая и Стояна всеки
може да се включи като ментор, защото
целта е участниците да имат контакт с
най-разнообразни хора. “Така тези деца и
младежи имат възможността да видят, че
съществуват хора с разнообразни професии, интереси, вкусове, хобита”, обяснява
Стояна.

И извън Варна
Проектът се развива. Миналата година пък
Мая и Стояна започват да работят с деца
в един от центровете за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) в града. Впоследствие
получават покана да развиват програмата
в три центъра в Добрич, като в момента
вече работят с близо 50 деца от двата града.
Междувременно идват покани Чайната
да се случи и в други градове, като вече
заявки има от София, Пловдив, Ротердам и
Лиеж например. “Много често получаваме
обратна връзка на международни събития, че Чайната би била добър инструмент за приобщаване на мигранти”, казва
Мая. Вече са кандидатствали по проект на
Voices of Young Refugees in Europe, а ако
начинанието се окаже успешно, форматът може да бъде пренесен в Страсбург
и Брюксел.
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„Солвей Соди“, Девня, е едно от найголемите индустриални предприятия в
България и най-големият завод в Европа
за производство на синтетична калцинирана сода с производствен капацитет
от 1,5 милиона тона годишно. Калцинираната сода е основна суровина за
стъкларската промишленост, използва
се също при производството на перилни и почистващи препарати, в химическата промишленост и металургията,
силикатите и стъклените влакна, при
производството на хартия. В завода се
произвежда и сода бикарбонат, която
обслужва пазарите на детергенти, животинско хранене, пречистване на димните
газове и други.
„Солвей Соди“ е приватизирано през
1997 г., основни акционери в него са
международната химическа група „Солвей“ (75 %) и турската химическа група
„Шишеджам“ (25 %). Над 90 % от произведената в девненския содов завод
калцинирана сода се изнася, като „Солвей Соди“ осигурява 1 % от износа на
България. С висока репутация на един
от най-големите инвеститори в България, с дълбоки корени във Варненска
област, „Солвей Соди“ има амбицията да
управлява дейността си в дух на добро
сътрудничество с обществото, с грижа за
околната среда, здравето и безопасността на служителите си.
Разработването и внедряването на
чисти технологии, реализираните мащабни инвестиции са в основата на стратегията за развитието на нашия завод.
Ние сме убедени, че ролята на химията
е да дава устойчиви отговори на предизвикателствата, с които се сблъсква нашата планета, и работим за това.
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Варна се отваря
към морето
Иван Портних,
кмет на община Варна

ПРОФИЛ
Иван Портних има магистърски
степени по международни
икономически отношения от
Университета за национално
и световно стопанство и по
бизнес администрация от
Франкофонския институт
по администрация и
управление в София, както и от
университета в Нант, Франция.
Специализира хотелски
мениджмънт в университета
Корнел, САЩ. От 2001 до 2013 г.
той е генерален мениджър на
„Грандхотел Варна“. През 2011 е
избран за общински съветник
и оглавява групата на ГЕРБ в
ОбС. Година по-късно става
областен координатор на
партията. От юли 2013 г. до
момента Иван Портних е кмет
на Община Варна.
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Г-н Портних, тази година
Варна работи с бюджет от
почти половин милиард лева.
Какви са приоритетите на
града?
- Бюджетът на община
Варна за 2019 година е рекорден - близо 498 млн. лв., и
ефектът от изпълнението му
ще бъде усетен от всеки варненец. През 2013 г., когато за
първи път поех управлението
на града, се говореше, че дори
макрорамка от 200 млн. лв.
е трудно постижима. Факт
е обаче, че към днешна дата
бюджетът на морската столица е половин милиард, и то
без увеличени местни данъци.
Устойчивата тенденция за
намаляване на безработицата, дългосрочният кредитен
рейтинг на общината - ВВВ,

стабилна перспектива, също
са доказателства за развитието на морската столица.
Всичко това е добра основа за
изпълнение на нашите приоритети – създаване на модерна градска среда, изграждане
на съвременна образователна,
социална, културна и спортна
инфраструктура.
Инвестиционната ни
програма е с проекти по оперативна програма „Региони в
растеж“ на стойност 85.6 млн.
лв., с резерви за още 42 млн. лв.
Общо за текущия програмен
период сме договорили и са в
процес на реализация 20 проекта на обща стойност близо
150 млн. лв. Отделно от това
в капиталовата програма има
средства за ремонти на малките улици, за изграждане на

нови паркоместа в междублоковите пространства, на
нови зони за отдих, на детски и спортни площадки, за
озеленяване. Започнахме изграждане на рибарското пристанище, за превръщането на
Аспаруховия парк във втора
Морска градина. Изграждаме
три нови спортни комплекса
в града. Мисля, че показваме
едно ударно темпо на обновление на града, защото Варна
няма време за губене.
Безспорно най-големият инфраструктурен проект в града е булевард „Васил Левски“.
Какви проблеми решава той?
- Булевард „Васил Левски“ е
най-мащабният проект, реализиран през последните десетилетия във Варна. Замислен

съдържание от ПП

то развитие на пристанище
Варна, има проект за удълбочаването на каналите и
развитието на пристанище
Варна-запад. Смятам, че за
освободената от мощности
зона трябва да има международен конкурс, с предвиден нов
пасажерски терминал, експоцентър, зони за развлечения,
спорт. Убеден съм, че така тя
ще се превърне не само във визитната картичка на Варна,
но и на България. И ще продължа да работя за това.

отдавна, той не е бил изпълнен заради сложността на
техническото съоръжение и
необходимостта от сериозен
финансов ресурс. Благодарен
съм, че правителството и
лично премиерът Бойко Борисов подкрепиха Варна и ни
дадоха кураж да се справим
с това предизвикателство.
Радвам се, че днес варненци и
гостите на града имат една
полезна придобивка, която
осигурява възможност за
бързо преминаване под три
основни булеварда – „Цар Освободител“, „Сливница“ и „Владислав Варненчик”. Реално по
новото трасе градът може да
се прекосява за по-малко от
10 минути. В момента булевардът е пуснат с временна
организация, тъй като има
довършителни дейности,
които скоро ще приключат.
Проектът „Булевард Васил
Левски“ е част от усилията
ни за облекчаване на трафика. Другата нова придобивка
е пробивът на бул. „Сливница“
с ул. „Атанас Москов“, който
сега ще продължим с качване
на магистралата от ул. „Атанас Москов“. Така ще осигурим
дублираща пътна артерия на
бул. „Владислав Варненчик“.
Каква е позицията ви за бъдещето на пристанище Варнаизток? То е държавна собст-

веност, но е важна визията на
местната власт.
- Моята позиция винаги
е била ясна – отваряне на
Варна към морето. Реализираме я стъпка по стъпка – с
новото рибарско пристанище
в Аспарухово, с разширяването на социализираната зона
на пристанище Варна-изток.
Смятам, че на пъпа на града е абсурдно да се товарят
зърно и скрап - защото това
е дейността на пристанище Варна-изток. Прахът,
замърсяването на въздуха,
тежкотоварният трафик,
зърновозите, задръстванията по Аспаруховия мост и по
бул. „Девня“, разбитата улична инфраструктура са само
част от последствията. И печалбата за държавата е мно-

Полагаме и усилия за привличане
на цифрово предприемачество,
защото Варна е
привлекателна с
кадрите, които
осигуряват нашите университети
и гимназии.

го по-малка от нанесените
щети. Така че пристанищните дейности трябва да бъдат
преместени, повтарям го от
шест години и позицията ми
е ясна и категорична. И това
не е някакво хрумване - има
десетки примери в Европа за
социализация на такива зони
и превръщането им в част от
градската среда. Някога пристанищата са създавали градовете, днес градовете влизат в
пристанищата.
В тази връзка предстои ли
разширяване на зоната?
- Отворената зона на пристанище Варна-изток вече се
припознава като любимо място както от варненци, така и
от гостите на града. Тя е доказана потребност, хората я
искат, затова продължаваме
да работим за разширяването
й в добра координация с министерството на транспорта,
с пристанището. В момента
се разчиства територия от
близо 45 дка, прокарват се подземни комуникации. Зоната е
в съседство с интересни културно-исторически обекти
– като големите и малките
римски терми, военноморския
музей, затова трябва да бъде
част от пешеходния ринг на
града. В по-далечна перспектива знам, че се работи по
генерален план за цялостно-

Една от каузите на вас и на
вашия екип е „Варна – град на
знанието“. Какво се крие зад
този слоган?
- Развитие на образованието, използвайки целия ресурс
на града – университети,
училища, академична общност, на образователната
инфраструктура, привличане на фирми от цифровата
икономика. По традиция и
тази година функция „Образование“ е с най-голям дял в
бюджета на Варна – 35% от
общата макрорамка. И тук не
говорим само за подобряване
на материално-техническата база на училища и детски
градини, но и за осигуряване
на възможности за обучение
и развитие на младите хора,
на преподавателите. Успоредно с това напредва работата
по изграждането на модерен
образователен кампус – с нова
сграда за математическата
гимназия, с обновени бази на
професионалните гимназии.
Полагаме и усилия за привличане на цифрово предприемачество, защото Варна е привлекателна с кадрите, които
осигуряват нашите университети и гимназии. Не случайно
морската столица бе избрана
от Европейската комисия за
дигитален хъб, в който освен общината са включени
IT и аутсорсинг компании,
стартъпи, представители
на туристически компании,
на висшите учебни заведения.
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QТепърва ще се наливат
допълнителни 32 млн. лв.
във втори етап на същия
проект

Булевард, дупка,
стадион
Какво донесоха на града
200 млн. лв., подарени
от правителството, и
ще има ли още
автор
Спас Спасов
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Варна има проблем с
дъждовете и това не е
тайна. Канализацията на града не работи
особено добре. Но един друг
порой - златен, също се оказа
проблемен. През последните
няколко години Варна получи
от столицата над 200 млн. лв.
за няколко проекта. С тях тя
трябваше да изплува, да реши
проблеми на изоставената си
инфраструктура, да привлече
вниманието на инвеститорите.
Но няколко месеца преди
поредните избори за местна

В

власт над града продължава
да тегне стигмата на „черна
дупка“, в която потъват всички добри намерения, надежди
и оптимизъм.

Елипси и наклони
За реконструкцията на бул.
„Васил Левски“, сравнявана
от самия Иван Портних със
строителството на втори Аспарухов мост, през есента на
2017 г. правителството отпусна 80.5 млн. лв. За какво точно
трябваше да бъдат похарчени
те така и не стана ясно, защото
нещо като проект на бъдещата градска магистрала беше
показан едва няколко месеца
по-късно. При това начертан
върху екранни снимки на
няколко кадастрални карти.
Проверка, разпоредена от Варненската окръжна прокуратура след многобройни медийни
публикации и сигнали от неправителствени организации,
показа, че цели участъци от
трасето на бул. „Васил Левски“
са били изградени незаконно
– без строителни разрешения.

Трагикомичните резултати от
всичко това съпътстват реализацията на проекта и до този
момент.
Най-напред през пролетта
на 2018 от местния футболен
клуб „Спартак“ съобщиха, че
заради строителството на булеварда е започнал демонтаж на
част от трибуните на стадиона
им. На мястото (макар и в почивен ден) веднага се озоваха
кметът на града Иван Портних
и председателят на общинския
съвет Тодор Балабанов. Първият обеща, а вторият потвърди,
че „нито една седалка“ от съоръжението няма да пострада.
Само няколко дни по-късно се
случи точно обратното – новото трасе на булеварда отнесе не
само седалки, а част от целия
северен сектор на стадиона.
Пак през миналата пролет
се оказа, че сумата 25 млн. лв.,
предвидена за отчуждителни
процедури по проекта, ще се
окаже недостатъчна заради
близо 50 дела, заведени от
граждани във Варненския административен съд. Решенията по всички тях бяха поучително еднотипни – завишаване
на предложените обезщетения
най-малко двойно.
Най-куриозният от всички
подобни случаи бе този, при
който компенсацията за терен,
предвиден за строеж на рампа
към автомагистрала „Хемус“,
бе оспорена в съда от собствениците му, след което със своя
заповед кметът на града вдигна цената му близо 200 пъти
без видими основания за това.
В месеците между съдебното
решение и кметския подпис
имотът беше сменил собственика си.
Финалната комедия около
„втория Аспарухов мост“ се
разрази в самия край на април. Тогава от Камарата на
архитек-тите в България обявиха, че заради планирането и
изпълнението на проекта „на
парче“ едно от трите двуетажни кръстовища по трасето на

ИНФРАСТРУКТУРА

булеварда е изградено под наклон и вместо кръгла формата
му се е оказала елипсовидна.
Това го прави трудно преодолимо и опасно за шофьорите.
На всичко отгоре заради работата „на инженеринг“ проектът е грозен и лишен от архитектурна стойност.
Но вместо да тушира непоправимия гаф, кризисният
пиар на местната структура
на ГЕРБ прозвуча като виц. В
публикация в профила си във
фейсбук общинският съветник
Марица Гърдева сподели, че
при движение по 3-километровото трасе на новия булевард
колата й започнала да харчи с
1.6 л по-малко бензин на 100 км.
Този оптимизъм обаче се
оказа твърде преждевременен. В последните дни на май
пролетният дъжд, който падна
над града, срути най-напред
част от двуетажно кръстовище
по булеварда, а два дни по-късно и огромно количество неукрепена земна маса затрупа
едно от пътните му платна.

Дупка за спомен
В края на миналата година
варненската администрация
обяви, че е превела на пловдивския бизнесмен Георги
Гергов 43.2 млн. лв. за 100% от
дружеството му „Централен

Проверка на
прокуратурата
показа, че цели
участъци от
трасето на бул.
„Васил Левски“ са
били изградени
незаконно.
универсален магазин Варна“.
Парите бяха осигурени от националния бюджет по разпореждане на премиера Борисов,
а срещу това Варна реално получи изкоп от около 3 дка на
централния бул. „Княз Борис
I“. Там в края на 80-те години
на миналия век трябваше да
се появи „варненски ЦУМ“.
Според новия общ устройствен
план обаче в изкопа не може да
се построи почти нищо.
Сделката за т.нар. дупка
бе одобрена от съветниците
от ГЕРБ и ДПС, но след съпротивата на БСП (в която членува самият Гергов) и десни
формации без каквато и да е
обосновка правителството
реши да осигури парите. Така
всички данъкоплатци в България платиха на Гергов за
неизползваемия, но в замяна
на това скъп терен.
Според главния архитект
на Варна Виктор Бузев „дупката“ трябва да се превърне в
площад с паметник на братята Кирил и Методий и техните ученици, който да увенчае
подземен паркинг на четири

нива. Но най-странното е, че
шест месеца след плащането
за „придобивката“ Варна все
още не е влязла във владение
на дружеството „Централен
универсален магазин Варна“.
Справка в Търговския регистър показва, че към началото
на май то продължава да бъде
управлявано от синовете на
Георги Гергов – Тодор и Цветомир.

Упражнения на терен
Преди месец министърът на
младежта и спорта Красен Кралев обяви, че държавата може
да инвестира в злополучното
строителство на нов градски
стадион във Варна, което продължава вече 10 години. Поводът е идеята за евентуална
съвместна кандидатура на
България, Гърция, Румъния
и Сърбия за домакинство на
европейско първенство по
футбол. Според Кралев освен
за довършване на съоръжението държавното финансиране
ще послужи и за увеличаване
на капацитета на стадиона от
планираните 23 хил. места на
30 хил. Изявлението му породи
иронични коментари, че след
като „инвестира“ в „дупката“
на Георги Гергов, държавата
се кани да направи същото и
с тази, изкопана от частното
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дружество „Спортен комплекс
Варна“.
То беше основано през 2007
г. като съдружие на местната
администрация с „Химимпорт“ и в него бяха апортирани 136 дка общински терени,
оценени на едва 12 млн. лв.
През 2015 г. „Спортен комплекс
Варна“ продаде само 14.5 дка
от тях за 18.3 млн. лв. Втори
имот беше продаден през 2017
г., за да бъдат покрити задължения към изпълнителя на
строителните работи – дружеството „Планекс холдинг“.
След всички направени разходи бъдещият стадион има само
една трибуна на груб строеж,
а според Димитър Карбов,
представител на общинския
съвет в общото събрание на
акционерите в компанията, построеното до този момент е на
стойност 50 млн. лв. Документи, потвърждаващи това, не са
представени и до този момент,
а за довършване на останалите
строителни дейности според
Карбов били необходими още
20 млн. лв.
Това означава, че при липсващи разчети за това колко и
на каква цена е построено до
момента идеята на спортния
министър действително може
да се окаже „инвестиция“ в поредната варненска „дупка“.
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360°
ВЪТРЕШЕН БАЛАНС
Йога, пилатес, медитация и други.

ЗДРАВОСЛОВНА КУЛТУРА
Лекции за здравословно хранене и навици, или как да
продължиш твоето „здравословно пътешествие“ у
дома.

Грифид Енканто Бийч
ПОДАРЕТЕ СИ СЕБЕ СИ!

ФИТНЕС И СПОРТ
Персонални и групови спортни и фитнес дейности както за начинаещи, така и за напреднали - във висок
клас фитнес зала или край морето и сред зеленината.

ИМА ЛИ НЕЩО ПО-ВАЖНО ОТ ТЕБ?...
Релакс и детокс център „Енканто бийч“ е ТВОЕТО
ПЪТУВАНЕ КЪМ ЗДРАВЕТО, където лятната почивка на
плажа и грижата за себе си вървят ръка за ръка!
Комбинация на модерна апаратура с актуални
концепции за детокс и уелнес. Грижа както за тялото,
така и за вътрешната хармония.

ТВОЕТО МЯСТО...
Намерил мястото си в най-живописното кътче на
курорта Златни пясъци, заобиколен от очарованието
на морския бряг и отморяващата сила на природен резерват, хотелът умело впечатлява както с модерния си
дизайн и услуги, така и с уют - дадености, които превръщат релакс и детокс център „Енканто бийч“ в уникален.

ЗДРАВЕ
Ние използваме
лечебната сила на
природните ресурси
и възможностите на
съвременното уелнес
оборудване, за да се
погрижим за твоето
цялостно физическо
здраве.

ТВОИТЕ
ПРОГРАМИ

КРАСОТА
От органична българска козметика до доказани професионални
марки, за да подмладиш
тялото и отпуснеш
съзнанието си.
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ПРОЦЕДУРИ И ТЕРАПИИ
Oт модерно оборудване на водещи брандове до
ценните български продукти и билки - всичко това в
ръцете на отдадени професионалисти.

ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ
Хранителен режим, съобразен с твоите нужди и
желания, предложен в модерен специализиран ресторант.

НЯКОЛКО ОТ
НАШИТЕ СИЛНИ АКЦЕНТИ...
Част от „Грифид хотели“ - водеща верига, в която
продуктите се различават – от семейни хотели със
забавления за деца и възрастни, силна анимационна
и спортна програма, отлично развита формула all
inclusive – бюфети и а-ла-карт ресторанти, до хотел
само за възрастни над 16 години (Метропол) - изключително предложение в all inclusive-а. От 2019 година
с реновацията на хотел „Вистамар“ и откриването
на релакс и детокс център „Енканто бийч“ - „Грифид
хотели“ представят концепцията за зони за възрастни в семеен хотел и здравословна all inclusive
почивка;
4 етажа с различна насоченост | 2300 кв.м;
32 професионално оборудвани кабинета за процедури: Хидротерапевтични вани и легла за суха флоатация на един от пионерите в СПА оборудването
- UNBESCHEIDEN, душ „Шарко“, масаж шиацу, пресотерапия, различни сауни, парна баня, хамам, леден
фонтан, кнайп пътека, отопляем закрит басейн с
хидроджет и с изглед към морето, зона за релакс,
козметика, салон за красота и много други;

ВЪЗМОЖНОСТИ
ДА ДАДЕШ
ПРИОРИТЕТ НА
ЗДРАВЕТО СИ...

Фитнес зала с панорамна гледка към морето и зала
за гимнастики: Фитнес, оборудван с единствената в
България KINESIS STATION серия на Technogym;
Инфинити басейн с впечатляваща гледка и бийч клуб
на плажа;
Конферентна зала с морска панорама и капацитет
80 места;
Библиотека, предлагаща уют и удобство за дискусии
и работни срещи;
Силата и влиянието на морския климат в три сезона
(април - октомври);
Изчисти, презареди
и кажи на тялото си
Благодаря чрез комбинация от процедури,
спорт и хранене.

Внимание към детайлите, качеството и новите
тенденции на правилната цена.

ДЕТОКС

Постигане на оптимално физическо
състояние, повишаване на мускулния
тонус и сила, както
и възможност за
подобряване на функцията на ставите.

Грифид колекция: Арабела, Болеро, Вистамар, Метропол,
Фореста, Енканто Бийч, Сентидо Мареа
Контакти: кк „Златни пясъци“, България

СПОРТ

www.grifidhotels.com I reservations@grifidhotels.com
+ 359 52 394 972
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Владимир
Филипов,
изп. директор на
INTERNATIONAL Hotel Casino &
Tower Suites
В общи линии очакваме труден и турбулентен сезон. Прогнозните данни общо
за Варна очертават спад 10%
на годишна база, като този
процент е дори по-голям за
основни пазари като Русия
и Германия в летния период.
Ситуацията предполага повече движение и резервации в
последния момент, което допълнително прави резултатите трудни за прогнозиране.
Възвръщането на позициите
на Турция, Египет и Тунис означава, че България се връща
в ролята си на второстепенна
дестинация за традиционни
пазари като Германия и Русия.
Необходимо е да се работи
целенасочено за привличане
на нови пазари, като се инвестира в реклама и популяризиране на България. Не по-малко
съществени мерки от страна
на държавата са въвеждане
на онлайн кандидатстване за
виза и получаване на място
при пристигане след вземане
на биометрия на летищата и
ГКПП.
За да имаме колективен
успех в дългосрочен план в
Златни пясъци, е необходимое
да развиваме и инвестираме
едновременно в продукт, инфраструктура, сервиз и обучение на персонала.
Един от наболелите проблеми безспорно е свързан с шума
късно вечер. Когато наш гост
се оплаче от сервиза или стаята си, мерките са в наши ръце.
Когато се оплаче от шума от
съседните заведения, ние оставаме с вързани ръце.
В социалните мрежи и чуждестранните медии е пълно с
материали, представящи курорта като шумна парти дес-

В

Туризъм за
малки и големи
Летният сезон през
погледа на двама
хотелиери
автор
Спас Спасов

В случай че вече не сте наясно, този летен сезон ще бъде
слаб. Това стана ясно още с информацията за ранните
записвания, която беше трагична и показа спад на всички
основни пазари. Картината не се е променила особено с
идването на активния сезон. И ако в по-активното Южно Черноморие се готвят за тежък удар, представете си какво е на север.
Към настоящия момент летище Варна прогнозира спад от
около 8% на пътниците, което маркира края на няколко години
ръст. Прогнозите са за малко над 2 млн. пътници. Двата пазара,
където има най-сериозно намаление, са руският с над 30% и
германският с почти 15%. Ръст обаче ще има на британски и
централноевропейски туристи, смята изпълнителният директор
на „Фрапорт туин стар“ АД Улрих Хеппе, който го обяви този
месец пред медиите.
За да добием представа каква картина очакват хотелиерите
по Северното черноморие, „Капитал Градове“ разговаря с един
голям и един малък такъв.

В
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Гинка
Витанова
управител на хотел “Акре”,
Българево
тинация за младежи, пълна
с евтин алкохол и незаконни
дейности. Смятам, че този
имидж вреди на бизнеса - на
огромна част от хотелиерите,
туроператорите и множеството свързани с туризма сектори. Мерките за подобряване на
сигурността, инфраструктурата и транспортните връзки,
разбира се, са не по-малко важен въпрос за решаване.
Използвам момента да поздравя екипа на летище Варна,
който работи много успешно
за максимализиране на настоящите възможности на дестинацията. Допълнителни мерки биха могли да са свързани
с общински туристически
фонд и заделяне на рекламен
бюджет за подпомагане на
лоу-кост превозвачите. В подалечна перспектива съществува потенциал за обслужване на трансферен трафик от
изток на запад през Варна,
както и привличане на нови
пазари. Това отново е свързано с държавна политика,
инфраструктура, транспортни връзки и улесняване на
процеса на кандидатстване и
получаване на българска виза
чрез дигитализация.
Поддържането на добра
инфраструктура и работещи
обекти в крилата на сезона е
от първостепенно значение за
всеки хотелиер, който е решил
да работи за удължаване на сезона. Относно допълнителни
продукти - най-голямото богатство на България са природата и минералната вода, като
Варна със сигурност може да
се похвали с тези дадености.
Дори в Златни пясъци има
наличие на минерална вода,
която за съжаление обаче не
се използва по предназначение към настоящия момент.

В сравнение с миналата година моите
очаквания са за
слаб сезон. Очакванията са такива, защото тук е комплекс, където
почиват основно семейни
двойки с деца. Основните
ни туристи клиенти са румънците. Засега разчитаме
само на румънския пазар.
Негативното за нас е отдалечеността на морето и
особено фактът, че ние препоръчваме на клиентите си
да ходят на великолепния
залив Болата, чиято съдба
не знаем.
Той попада в “Натура
2007” и в момента не се
стопанисва. Кметицата на
Каварна Нина Ставрева обещава, че тази година ще се
стопанисва от общината и
няма да има концесионер.
Там е, меко казано, клоака.

В

Болата доскоро попадаше
в топ 10 на най-красивите
морски заливи. Българево
е зависима от дестинацията
нос Калиакра.
Друга причина да очакваме слаб сезон е румънската лея, която претърпя
срив. На румънците малко
им омръзна – дестинацията
им по-скоро вече е Гърция.
Доброто е, че се връщат
руските пазари и украинците и поляците. Преди
тук къмпингуваха много
чехи и поляци. Сега поляците започнаха да се връщат
и имаме много резервации
за тази година от Полша.
Тяхното връщане е резултат от целенасочени наши
действия те да се върнат,
работа с поляци.
Засега имаме резервации. Юли и август си остават силни месеци, но проб-

лемът е в началото и края
на сезона. Особено по отношение на персонала, който
трябва да задържим. Това е
наболял проблем - няма квалифицирани кадри в България. Аз си имам кадри и ги
задържаме. На тези, които
постъпват, в началото им е
трудно, защото езиковата
им подготовка е слаба, а им
трябва основно английски и
донякъде руски
Ние поддържаме връзка с частна румънска телевизия, която рекламира
мидената ферма и хотела.
Сайтовете ни също са силен
канал.
Тъй като нивото на корупция е много високо, за
нас най-добре е държавата
да ни остави на мира.
Интервютата взеха
Калина Горанова и
Йоан Запрянов
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Да се върнеш

Габриела Колчева, 24,
King’s College London,
бакалавър бизнес
мениджмънт

Защо реши да се върнеш да живееш и работиш във Варна?
> За да развия бизнеса с търговия на подови настилки, който родителите ми са започнали. Голямо предимство, но и голяма отговорност е
да продължиш 29-годишен труд. Смятам обаче, че семейният бизнес
дава голяма свобода, която намирам за много ценна. Това ми дава възможност да живея в по-спокоен град, с по-малко задръствания, не толкова мръсен въздух и с по-ниски разходи за живот от столицата или
друг голям град в чужбина. В същото време сама разполагам с времето
си и мога да пътувам често до различни дестинации.
С какво се занимаваш в момента?
> Първата ми задача беше да създам онлайн магазин на компанията
и по този начин да увелича броя на потенциалните ни клиенти от
Варна до цяла България. За щастие технологиите в наши дни позволяват да живея в града, който харесвам, и се чувствам добре, без това да
ограничава работата ми единствено до варненския пазар. Освен това
не спирам да посещавам обучения и лекции, свързани с маркетинг и
онлайн търговия, за да съм запозната с постоянните иновации.
Как знанията и опитът ти от чужбина допринасят за семейния
бизнес?
> В България бизнесът се развива с няколко години закъснение, тенденциите влизат по-късно, хората възприемат по-бавно. Всичко това дава
възможност да наблюдаваме какво се случва на Запад и да предвидим
какво предстои да се случи у нас, за да въведем първи новостите и да
имаме конкурентно предимство.
Какви са предимствата на Варна като град? А недостатъците?
> Едно от най-големите предимства е морето и развиващият се
туризъм, който стимулира икономиката на града в най-различни
сфери. Също така през последните години във Варна се състоят все
повече конференции и обучения. Създават се пространства за срещи,
съвместна работа и обмен на идеи между младите. Увеличаването на
подобни събития показва, че все повече активни младежи остават или
се завръщат във Варна, за да търсят нови възможности.
> За съжаление освен положително туризмът има и отрицателно
влияние върху града. През последните години голяма част от хората
предпочитат да работят сезонна работа и напускат целогодишната
си позиция преди лятото. Това води до трудно намиране на кадри и голямо текучество на персонал. Въпреки че е трети по население, Варна
предлага много малък пазар за развитие на бизнес.
Виждаш ли професионално развитие за себе си във Варна?
> Смятам да продължа да живея във Варна, но със сигурност ще развивам
семейния бизнес извън пределите на града, а защо не и извън България.
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Двама младежи, които са заминали и са се
върнали, за да развиват семейния бизнес.

Симеон Костов, 25,
Бакалавър и магистър
по социология от Бат
и Оксфорд, Обединено
кралство

> С какво се занимаваш в момента?
> Към настоящия момент работя във варненска офсетова печатница, стартирам фирма за недвижими имоти и участвам активно в
създаването на научна организация.
Защо реши да се върнеш да живееш и работиш във Варна?
> От една страна, завръщането ми беше належащо от нуждата
да се осигурят международни пазари за печатницата на моето семейство. От друга страна, имах амбицията да създам организация,
която да обедини висококвалифицирани специалисти в страната и
чужбина и да спомогне синтеза на идеи и изпълнението на проекти
с икономическа значимост.
Какви са предимствата и недостатъците на Варна като град за
живеене? А като място за развитие на бизнес?
> Морето. Това е предимството на Варна. То създава усещане за
необятност и позволява на човек да се абстрахира от проблемите
в настоящето и да си припомни, че този град не принадлежи само на
държавата ни, но и на света. Животът във Варна е труден за повечето хора (основно поради икономически причини) и навярно доста скучен за тези, които са постигнали материална стабилност. Липсата
на хора между 18 и 25 години е осезаема, предвид мащабите на града.
> Стартирането на нови фирми, чийто успех зависи от местния
пазар, е трудно. За разлика от румънските пристанищни градове
Мангалия и Констанца във Варна не функционират големи производствени предприятия, способни да осигурят поминък на населението, да подобрят покупателната му способност и да дадат
основание за обучението и привличането на способни инженери и
специалисти. На фона на липсата на индустрия стратегията за
развитие в сферата на туризма и „забавленията“ прави варненската икономика подвластна на сезоните. Нещо повече - текущата икономическа структура на града затруднява развитието и
реализацията на икономически активното население под форми,
различни от тази на обслужващ персонал.
> Феномени като организираното склоняване на хора към просия,
поставянето на неефективни кофи за отпадъци, безнаказаното
шумене на обществени места и издигането на груби и неиздържани съоръжения с цел „естетизация“ създават хаос и усещане за
западналост.
Виждаш ли професионално развитие за себе си във Варна?
> Моето професионално развитие е до голяма степен гарантирано. Истинското ми желание е да допринеса за развитието на една
динамична и компетентна общност от прогресивно мислещи хора.

Бизнесът
Бизнес/Предприемач/Мениджмънт

Новите и старите
инвеститори на Шумен

40

През последните години тихо
и кротко градът успя да
привлече нови компании, сред
които няколко турски

млн. евро инвестиция
прави „Алкомет“, за
да влезе в автоиндустрията

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . > 46

Девет години и
120 млн. евро по-късно
Delta Planet Mall най-накрая
отвори врати и ще се надява
да пробие на труден пазар с
„ритейлтеймънт“

Шумен
> 48

Българево

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . > 58

> 50

Добрич
> 42

1.5
25
„Изборът да дойдем във
Варна беше очевиден.
Знаех какво е положението в България, знаех, че
има достатъчно хора с
умения“
Антон Скарлатов,
Fantastic Services
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .> 52

хил. кг. масло от
лавандула ще преработва „Есетере
България“ с новата си инвестиция

млн. охлюви отглеждат в една
ферма близо до
нос Калиакра
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Q Галин Бонев
основава Eljoy през
2015 г.

Ток и
гума
Основателят на
варненския стартъп
Eljoy Bikes Галин
Бонев вярва, че
електрическите
велосипеди са
достъпно и удобно
средство за
придвижване
автор
Йоанна Иванова
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На пръв поглед велосипедът, на който ще се кача, не се
различава от тези
на десетките варненци, които
днес са предпочели да карат
до работа, срещата с приятели
или просто да се насладят на
слънчевия ден. Но разлика има.
В рамката са инсталирани електрическа батерия и мотор, а на
кормилото е прикачен малък
контролер, чрез който лесно
мога да увеличавам скоростта
на движение и да следя колко
заряд остава.
Велосипедът ми е един от
шестте модела, които варненският стартъп Eljoy произвежда. Според основателя на
компанията Галин Бонев предимствата на електрическия
велосипед са много - от сравнително ниската цена, през мал-

Н

кото разходи за поддръжка, до
самото удобство, което този
тип придвижване осигурява.
Бонев също така е убеден, че
навсякъде у нас може да се кара
колело, независимо дали то е
електрическо. А Варна е особено добра за това.

Защо електрически
Преди да основе Eljoy, Бонев
има успешна кариера в областта на одита и счетоводството,
като се издига до ръководна
позиция във финансовия отдел
на “Петрол холдинг”. Разказва, че офисът му се е намирал в
центъра на града, но всеки ден
имал проблем с придвижването с автомобил и затова започнал да изпробва алтернативи.
Пробва с нормален велосипед и
дори изкарва книжка за мотор,
но бързо разбира, че това не е
правилното решение за неговото ежедневие. “Тогава реших
да превърна обикновеното си
колело в електрическо, което в крайна сметка карах три
или четири години”, спомня си
предприемачът.
За това време успява да види
предимствата на този начин на
придвижване, но проектът му
тип “направи си сам” има и
недостатъци. “Самото колело
не беше предвидено да бъде

Основната ни цел
беше да направим
превозно средство,
което да е алтернатива на автомобила,
мотора и градския
транспорт.
Галин Бонев, основател и
изпълнителен директор на Eljoy
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Резултатите
От отчета на “Елджой” се вижда, че 2017 г. е първата година на печалба с 228 хил. лв. разходи и 262 лв. приходи. Пред “Капитал” Бонев казва, че
и през изминалата 2018 г. предприятието е работило на печалба.

електрическо и заради това
често ми се налагаше да го ремонтирам”, обяснява Бонев.
“Няколко години идеята
узряваше в главата ми и в
един момент просто напуснах
високоплатената си работа и
започнах собствен бизнес”,
разказва той. В началото преправя обикновени велосипеди
в електрически, но през 2015 г.
основава компанията, привлича съдружници и започва да
произвежда собствени модели
електрически велосипеди. “Основната ни цел беше да направим превозно средство, което да
е алтернатива на автомобила,
мотора и градския транспорт”,
обяснява Бонев.

Ако има желание,
има и начин
“Истината е, че ако човек иска,
може да се придвижва безопасно навсякъде с колело - електрическо или не, без значение
от инфраструктурата”, убеден
е той. Изтъква предимствата на
Варна пред София например.
От една страна, велосипедната мрежа далеч не е толкова
добра. От друга, предимството,
което и сама мога да видя - да

караш колело край морето.
Само за няколко минути ми
е обяснил принципа, на който
работи електрическото колело,
и вече сме започнали обиколката си на града - аз на колелото,
той - на електрическа тротинетка. От варненския магазин на
Eljoy, който се намира до сградата на общината, слизаме до
Морската градина, минаваме
покрай плувния комплекс
“Приморски” и оттам продължаваме към Морската гара и
Яхтеното пристанище, които
са лесно достъпни за пешеходци, колоездачи и автомобили.
Велоалея свързва този участък
с централния площад на града изцяло пешеходна зона. Оттам
по булевард “Владислав Варненчик” също има велоалея.
По пътя срещаме много колоездачи, някои от които също
са избрали предимствата на
електрическия велосипед. Известно време караме в района
около автогарата, след което
решаваме да се върнем обратно
в магазина.

ме, за да разгледаме града, и
сме далеч от развиването на
абсолютна скорост. По пътя Бонев ми разказва, че първият му
въпрос към всеки потенциален
клиент е къде смята да използва велосипеда. “Този продукт
не е като автомобилите - един
модел да става почти за всичко.
При велосипедите предпочитаме да продадем нещо, което
да отговаря на конкретните
нужди на потребителите. Няма
как един велосипед да е перфектен за придвижване в града и в
следващия момент да отидеш
в планината и да се спускаш с
него. Затова имаме различни
модели.” В момента Eljoy произвежда шест модела - велосипедите се сглобяват във Варна,
като рамките (по собствен дизайн) и механиката за моторите
са внос, но батерията е собствена разработка. “Всяка година
подобряваме съществуващите
модели, както и разработваме
нови модели според нуждите.”
Следващият въпрос е какво
разстояние иска човек да изминава на ден, за да се определи
капацитетът на батерията.
Най-малката батерия има среден пробег 50 км, а най-голямата - 200 км. Самите батерии се
зареждат за между 4 и 6 часа в
стандартна контактна мрежа,
а полезният им живот е около
700 цикъла.
Моделите на Eljoy започват
от около 2 хил. лв., но по изчисления на Бонев зареждането
струва около 20 стотинки на 100
км. “Това е продукт, който всеки може да притежава, както
всеки има смартфон. Дори да се
купи на изплащане, месечната
вноска е от порядъка на 100 - 150
лв. и в рамките на две години
колелото ще бъде изплатено”,
смята той. Поддръжката пък е
като на всеки друг велосипед, а
моделите на Eljoy идват с двегодишна фабрична гаранция.

Бързо, лесно и евтино

Оттук накъде

Всичко това ни отнема малко
над час, тъй като често спира-

В момента компанията продава
у нас и на няколко чуждестран-

ни пазара чрез дистрибутори.
Производственият капацитет е
2 хил. бройки, като планът е той
да се увеличи чрез разрастване
на дистрибуторската мрежа.
“Това е продукт, който трябва
да се сервизира. В случая на
Варна това правим ние, но в
останалите градове работим с
дистрибутори”, обяснява основателят на Eljoy.
Но това не е единственият
начин, по който компанията
планира да расте. По инициатива на “Клийнтех България”
и “Зелена София” миналата година Еljoy реализира първата
система за споделено ползване
на електрически велосипеди в
София. За целта са били предостави 10 велосипеда, като
софиянци са имали възможността да ги вземат от специална докинг станция пред Националния исторически музей,
за да посетят Природен парк
“Витоша”.
Сега компанията повтаря
проекта, но във Варна, като
всеки желаещ може да отиде
до магазина и да наеме колело
за деня, за да се разходи в града или да посети Аладжа манастир например. “Постепенно
разработваме и bike sharing
система”, обяснява Бонев и ми
показва прототипа на колелото, което смятат да използват.
Забелязвам, че няма верига.
“Няма верига - това е кардан,
който предава движението към
задната гума.” Целта на тази и
други особености на прототипа е да се намалят разходите
за поддръжка. “Най-големият проблем на тези системи е
поддръжката, а когато става
въпрос за електрически модел,
е още по-сложно.”
Но опитът до момента е
добър - в проекта в София се
включват над 500 ентусиасти
и всяко колело навърта по средно 1500 км, като единственият
проблем е нуждата от по-честа
смяна на спирачните накладки,
които са се износили заради голямата денивелация.
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Двете мощности осигуряват на
„Есетере България“ 210 куб.м общ
капацитет за преработка на три вида
масла.
Добрич е единственият град извън САЩ, в който
американската
dōTERRA притежава изцяло
собствен завод. Основаната
през 2008 г. в Юта компания
за козметични продукти е в
България от 2015 г. и досега е
инвестирала 12 млн. лв. в производствени мощности, складови съоръжения и сгради под
името „Есетере България“.
Тази година американската
компания инвестира нови 4.2
млн. лева за строителство на
своята втора дестилерия за
етерични масла и за административна сграда с 830 квадратни метра разгъната застроена площ. “Очакваме в новата
инсталация да дестилираме 25
000 кг масло от лавандула по
време на кампанията, която
е от 1 до 31 юли”, уточни за
“Капитал” управителят на
фирмата Пламен Николов.

Д

Защо в България

Дарът на
земята
Базираната в Юта компания
dōTERRA (латинско производно,
което означава „Дар на Земята“) е компания за мултилевъл
маркетинг и е създадена през
2008 година. Фирмата навлиза
в индустрия, в която никога не
е имало стандарт за качество,
затова създава свой стандарт за етерични масла - CPTG
Certified Pure Therapeutic Grade. За
2018 компанията има над 2 млрд.
долара оборот и 3200 служители, от които 2583 са базирани
в САЩ.
„Есетере България“ е локален
партньор на Healing Hands
Foundation на dōTERRA и дарява
средства за устойчиви социални проекти в община Добрич.
Досега българското дружество
е дарило 350 хил. лв. за региона, а
планираните за 2019 г. средства
за социални инициативи и проекти надхвърлят 150 хил. лв.

Град
Добрич,
щата
Юта
„Есетере България“
приключи
строителството
на своята втора
дестилерия за
етерични масла
автор
Мара Георгиева

Изборът за инвестиции на
американската корпорация в
България не е случаен. Причината е излизането на страната
ни на първо място в света по
добив на лавандулово масло
преди няколко години, с производство на близо 200 - 250
тона годишно. Европа е основен пазар за масла от лавандула и лавандин (естествен
хибрид между теснолистна
и широколистна лавандула),
като България и Франция формират две трети от европейския експорт.
Много от пазарите също
са на континента - основно
Франция и Германия. Ключови пазари са също САЩ и
Швейцария. По-малки количества се изнасят за страни от
Югоизточна Азия, Латинска
Америка, Австралия и Канада.
Началото на производството е през юни 2016, след като
dōTERRA влага около 5 милиона лева в своя дестилерия за
лавандула и тревни култури

в Добрич - единствената в
страната с лабораторно-изследователски център. Пълният й капацитет предполага
преработка на около 200 тона
лавандулов цвят за 24 часа
и производството на
между два и три тона
лавандулово масло.

Общ капацитет 210 кубични
метра

Шумен

Вече изградената втора дестилерия е точно
копие на съществуващата – разположеПреслав
на е на около 2000
квадратни метра
площ, с 12 дестилационни
апарата по 5.5
кубични метра за изваряване на етеричномаслени
култури. Производствената
база работи в непрекъснат
целогодишен режим, като
екипът, използваните технологии и цялата инсталация са
изцяло български.
Двете мощности осигуряват на „Есетере България“ 210
кубични метра общ капацитет за преработка на три вида
масла: сини, жълти и от смоли
(тамян и смирна).
Работещите на постоянен
трудов договор в българската
фирма са 90, а други 90 са сезонно наети за по шест месеца
в годината. Втората дестилерия осигурява 100 нови работни места. “Хората са назначени и вече се обучават”, уточни
Пламен Николов.

От България, Сомалия,
Етиопия, Хавай
Българското дружество продава готовата продукция
само на компанията майка –
dōTERRA, която всяка година
увеличава заявените количества.
По правило бизнесът с преработка на масла е сезонен.
„За разлика от повечето дестилерии, които работят 2-3

КОЗМЕТИКА

Добрич
Балчик
Каспичан

Варна

Девня

месеца в годината, „Есетере“ обаче работи 12 месеца,
без прекъсване, денонощно,
защото непрекъснато набавя
суровини от други пазари“,
казва Пламен Николов.
Основните доставки идват
от България - лавандула, маточина, чубрица, роза, лайка,
бял равнец, кориандър, резене, здравец. Компанията има
изградени стабилни връзки с
фермери и подписва многогодишни договори за преработка на продукцията им. Това,
което се внася, идва от целия
свят. От Сомалия и Етиопия
идват тамян и смирна, от Северна Америка - кора от бреза,
а от Хавай - сандалово дърво.
“Най-търсени са лавандула
и тамян, които се използват за
ароматерапия и намират все
по-голямо приложение във
фармацевтичната и козметичната индустрия“, коментира
Николов. Той не се ангажира
с прогнози за тазгодишната
реколта от лавандула, но обобщи: “Сметката е проста - ако
е сухо и слънчево, реколтата
е добра. Ако вали, както беше
през юни миналата година, реколтата ще е слаба.”

95% ръст на
приходите
Според последния публикуван в Търговския регистър доклад за дейността
през 2017 оборотът на „Есетере България“ нараства над
три пъти до почти 31 млн. лв.
спрямо предходната година, а
печалбата достига 3.573 млн.
лв. срещу 824 хил. през 2016.
„За 2018 година отбелязваме
95% ръст на приходите спрямо 2017, печалбата расте пропорционално“, обяви Пламен
Николов.
„Желаем да затвърдим
позицията си на водеща дестилерия в страната, както и
да участваме активно в стабилизирането на етеричномасления бизнес в България.
Много е вероятно да увеличим още дестилационния си
капацитет, но засега нямаме
конкретен план, това зависи
и от растежа на фирмата майка“, коментира още Пламен
Николов.
Според него компанията
няма интерес да влиза в земеделието и ще остане преработвател. Сред възможните
инвестиции през 2019 е изграждането на малка дестилерия за рози в района около
Казанлък.
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Q&A
Пламен Николов,
управител на “Есетере
България”:

Плюсът на Добрич е
земеделието и близостта на
Варна
Защо американската dōTERRA избра Добрич за
своята инвестиция в България?
> България е уникална по три причини - географското
си положение, което определя високата концентрация
на етеричномаслени култури, традиционната научна
дейност в областта и инженерната мисъл в посока
техническа обезпеченост на технологичния процес.
А Добрич - като развит аграрен център, способен да
отгледа голямо количество суровина.
Кои са плюсовете на Добрич и областта за стартиране на бизнес и развитието му?
> Сред плюсовете са местоположението и близостта
до големи транспортни центрове, като Варна например. Това е силно развит селскостопански район, който
предлага добри възможности - специализирана работна
сила и техника и развиваща се инфраструктура.
Как работите с общината?
> Община Добрич е надежден наш партньор. Тук имаме
възможност за непосредствен контакт със специфични административни единици, ефективна комуникация
в кратки и логични срокове. Общината ни подкрепя
също активно в изпълнението на социалните ни
програми за подпомагане на деца и младежи в неравностойно положение и не само.
В кои сектори в района виждате потенциал за развитие?
> Добрич е традиционно аграрен район, с особен потенциал в етеричномаслените култури, от които приходите са доказано по-високи. Ние виждаме перспективите
тук, особено при условие че акцентът пада върху
активна научна и изследователска дейност.
Какво включва средносрочната стратегия за развитие на компанията?
> Да обхванем пълноценно и отговорно всички дестилационни практики, процеси и стандарти в бранша, за да
успява той да излезе от лоното на доставчик на суровини и да добави стойност към крайния си продукт.
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Новите и старите
инвеститори на
Шумен
През последните
години тихо и
кротко градът успя
да привлече нови
компании, сред които
няколко турски
автор
Иглика Филипова

За град без магистрала
до столицата Шумен е
учудващо привлекателен за инвеститори.
Както самият кмет Любомир
Христов се похвали в края на
миналата година, за последните три години са привлечени
17 компании, които са вложили 80 млн. лв.

З

Има няколко причини,
които обясняват това
Едната е успешният индустриален парк, създаден като публично-частно партньорство с
общината, но движен от частния интерес и инициатива,
подобно на зоната в Пловдив.
Друг фактор е присъствието
на голям турски инвеститор
– „Алкомет“, чийто мажоритарен собственик Фикрет Индже стои зад привличането на
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няколко нови фирми от южната ни съседка. Освен предимството на компактното
турско население в региона,
което говори езика на новите
инвеститори, бонус за тях е и
подкрепата на Българско-турската търговско-индустриална камара, която неслучайно
е създадена именно в Шумен.
Големите компании в града
се броят на пръстите на ръцете, но те също разширяват производството си и навлизат в
нови пазарни сегменти. Това
обаче означава, че конкуренцията за работна ръка в
региона все още не е така изострена, както на места като
София и Пловдив. Безработицата все още е висока на фона
на други области, но Шумен
е един от основните градове,
които допринасят за ръста

на броя на наетите миналата
година по данни на националната статистика. Това,
както и близостта с Варна ще
продължава да играе роля в
привличането на компании.

Паркът за заводи
расте
Именно интересът за нови
производствени и логистични площи е причината за решението на „Индустриален
парк Шумен“ миналата година да започне развитието
на нова подзона (зона С). Тя
е с обща площ 590 дка, от които на инвеститори ще бъдат
предложени около 390 дка, а
останалата част е за инфра-
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Освен новите
инвеститори
компании те в
града също продължават да
разширяват производството си
и да навлизат
в нови пазарни
сегменти.

структура. Планираната инвестиция е приблизително 6
млн. лв. и се финансира със
собствени средства на компанията, в която 60% държи
„Ники-БТ“, а другият партньор е общината. Средствата
са за изграждане на пътища,
снабдяване с електричество,
газ, вода и канализация и прокарване на оптични мрежи.
Компанията осигурява също
охрана и поддръжка на терена, а общината обслужва инвеститорите преференциално
при съкратени срокове.
Първата зона (А) на парка
беше завършена през 2013 г.,
но активните продажби започнаха няколко години покъсно, като вече над 85% от
парцелите са с нови собственици или договорени. Справка в Имотния регистър показва, че към момента общо в
„Индустриален парк Шумен“
има 15 компании. Половината
от тях са влезли миналата година, а две са купили по два
терена.
Особено интересен е напливът на турски компании.
И двете, които са взели по
два терена, са турски. “Аккая
ЕПС ЕПП БГ” се занимава с
производството и продажбата на машини за пластмасови
изделия, а „ЕНПАЙ трансформър компонентс България“
прави изолационни материали за електротехническата
промишленост.
Сред новите попълнения
в парка има още една турска
фирма - „Бейдемир металуърк“, която изгражда завод
за метални палети и каси за
автомобилната индустрия.
Парцел от малко над 8 дка
в парка има и „Сарк България“, която е собственост на
турската Sarkuysan. Компанията не е обявила какви са
намеренията й за новия терен,
тъй като преди две години тя
купи 69 дка от „Алкомет“, за
да изгради завод за медни кабели. Малкото, което е ясно
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млн. лв. инвестиции
са привлечени в
Шумен за последните
три години.

за този проект, се разбра при
връчването на инвестиционен сертификат на фирмата
миналата година, според който тя ще вложи 17 млн. лв. в
предприятието и ще наеме 40
работници. Електрическите
кабели, които компанията
произвежда, се използват основно в автомобилната промишленост, но също в авиационната и отбранителната
индустрия.
Инвестиция има и от „Креон България“, собственост на
белгийската компания Kreon,
която се занимава с производство и търговия с осветителна
техника и интериорни решения за осветление.
Три от закупените парцели
през миналата година са на
български компании, като
една от тях дори е с най-големия терен - близо 16 дка.
Това е шуменската „Дидис“,
която внася и търгува с бебешки и детски стоки като
колички, столчета за кола,
легла, играчки и т.н. Тя е и
една от най-големите фирми в
града, с оборот над 36 млн. лв.
за 2017 г. Български е и найновият инвеститор в зоната регистрираната в Асеновград
„Елсима уединг“ на модната
дизайнерка Марияна Папаличева и семейството й, която
планира да направи сватбен
комплекс. Подобен бизнес
фирмата има, естествено, и в
сватбената столица на България - Асеновград.

Големите в града
Макар че в класацията К100
на най-големите компании по
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приходи Шумен е представен
само от „Алкомет“ (виж текста), мащабни производства
имат и фирмите, обединени
под шапката на „Фикосота
холдинг“ - „Фикосота“ за почистващи препарати и хигиенни продукти, хранителната
„Итал фууд“ и производителят на бойлери и отоплителни
уреди „Теси“. Край града се
намира и заводът за етерични
масла и козметични продукти
на „Лавена“. А добрата новина е, че всички те продължават да правят инвестиции.
Компанията „Теси“, която
има общо четири завода - три
в Шумен и един в Смядово,
наскоро обяви, че подготвя
производство и на термопомпи за битова гореща вода. В
момента компанията предлага такива продукти на италиански партньор. „Теси“ вече е
инвестирала в лаборатория и
производствена линия и очаква да започне тестово производство през есента. Фирмата
на практика прави нови вложения всяка година, което е
една от причините редовно
да отбелязва ръст. През 2018 г.
компанията инвестира 7 млн.
лв. в сгради и оборудване, което й дава основание да очаква
25% по-високи продажби през
тази година, като целта е те
да достигнат 78 млн. евро.
Друга емблематична шуменска компания - „Лавена“,
която е един от лидерите в
производството на продукти
за бебета с марката си „Бочко“, през миналата година
увеличи капитала си с идеята
да вложи част от средствата
в разширяване на производството и складовете на площадката си с 5200 кв.м. Целият проект е на стойност 7
млн. лв. и ще бъде частично
финансиран с банков кредит,
а очакванията са той да бъде
завършен до края на тази година.
Шумен, накратко, не шуми,
но се справя добре.
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Q Наскоро в „Алкомет“
беше пусната нова преса,
която отваря вратите
на предприятието към
автомобилния сектор

Мегапроектът
на „Алкомет“
“Мога да се обзаложа, че шаситата на
БМВ ще се правят
в Шумен“, обяви
изненадващо премиерът Бойко Борисов в предизборното си
турне миналия месец. Шумен
не е първата асоциация, когато стане дума за автоиндустрия. Но има един голям инвеститор там, който отдавна
гледа към автоиндустрията.
Заводът за алуминиеви изделия „Алкомет“ в момента
прави най-мащабната модернизация на производството
от приватизацията преди
20 години досега. Проектът,
който започна през 2016 г., е
на стойност 40 млн. евро и ще
приключи до няколко месеца. Инвестицията обхваща и
трите цеха на предприятието
- леярски, валцов и пресов, а
резултатът ще бъде по-голям
капацитет и нови продукти в
листата на компанията, която все по-активно се насочва
и към автомобилната индустрия.

М

За взискателни
клиенти
В частта на пресовото производство, където продуктите
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са различни видове профили,
проектът вече приключи с
пускането на нова 2500-тонна
преса. Новото на линията е и
самата технология на германската компания SMS. България на практика е третата държава в света след Германия и
Япония, където тя се въвежда.
Това е сериозно постижение.
През последните няколко
години „Алкомет“ вече значително увеличи производството
на пресови изделия с различни видове допълнителни обработки, които се търсят например от производители на
фотоволтаични панели и автомобилни аксесоари. С новата
преса сега обаче компанията
може да изпълнява поръчки
с много стриктни изисквания
за минимални отклонения в
размерите и много стабилни
показатели на отделните пар-

Компанията
очаква ефектът
от инвестицията
за 40 млн. евро
да се усети още
догодина.

тиди. Освен че има по-голяма
мощност и увеличава капацитета, пресата позволява да се
правят по-големи и по-сложни
профили с висока степен на
прецизност.
А това отваря вратите към
изискващи сектори като автомобилостроене, строителство
и архитектура, машиностроене и електротехника.

Целта:
автоиндустрията
По данни на „Алкомет“ пазарът на алуминиеви пресови
продукти е с огромен потенциал и стабилни темпове на
растеж. „Само в Европа на
годишна база се потребяват
около 3 млн. тона, в световен
мащаб това число се доближава до 30 млн. тона“, казаха
от компанията за „Капитал
Градове“. Шуменският завод
вече има утвърдени позиции
на пазарите в Германия, Бенелюкс и останалите централноевропейски страни, работи и
по нови проекти.
Основната цел обаче е автомобилният сектор, а там
изискванията са много строги,
независимо дали става дума
за БМВ или други компании.

В момента компанията е в процедура за сертифициране по
международния автомобилен
стандарт IATF16949. Това е основният стандарт, използван
от поддоставчиците в автоиндустрията, и без него влизането в тази мрежа е невъзможно.
„Очакваме процедурата
да приключи през 2020 г. и
да доведе до двуцифрен ръст
в продажбите на продукти,
предназначени за автомобилната промишленост“, обясняват от дружеството. Добавят,
че влизането в изискванията
на стандарта „нямаше да бъде
възможно без новата преса,
тъй като именно нейната иновативна технология ни отвори
вратите към този пазар“.

И други
възможности
Това не е единственият нов
проект на „Алкомет“. Инвестициите в останалите две
производства се очаква да
приключат през лятото. Те
включват нова линия в леярския цех, което ще увеличи
капацитета и ще позволи да
се отливат по-големи рулони.
Това от своя страна пък ще
подобри производителността
при последващите операции
във валцовия цех, където ще
бъде монтиран нов, по-мощен
стан за по-широки ленти.
До края на годината компанията планира инвестиции и в
оборудване за допълнителна
обработка във валцовия и пресовия цех. „Стратегията ни е
да запазим пазарния си дял в
традиционните си продукти
и да насочим допълнителния
си производствен капацитет
от инвестициите към диверсификация на продуктовото
портфолио с нови високотехнологични продукти“, казаха
от „Алкомет“. Първите ефекти
от проекта ще се усетят още
догодина.

съдържание от
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За кампанията и
организацията
// ЖИЛИЩНАТА БЕДНОСТ

Основно предизвикателство пред развиващите се държави

Build Solid Ground е глобалната застъпническа
кампания на Habitat for Humanity за достъп до
жилище и жилищни права, работеща в над 30
страни по света.
„Хабитат България“ е националната организация на Habitat for Humanity International - глобална
организация, работеща в над 70 страни в целия
свят по жилищната проблематика и реакция
по време на криза.

Миглена Иванова, гост-автор по проект Build Solid Ground

С

С увеличаването
на световното население нараства и
необходимостта от
бързото строителство на нови
и достъпни жилища в градовете, тъй като до 2030 г. се очаква
две трети от населението на
света да живее в урбанизирани територии.
Според прогнозите около
половината от градското население ще живее в бедност, в
лоши жилища или в незаконни поселения. Това превръща
целта да се осигурят достъпни
жилища за хората с ниски доходи в основно предизвикателство, валидно за всички
региони и континенти, но особено за Африка, Азия, Южна
Америка.
Към момента почти половината от световното население живее с по-малко от 2.5
долара на ден, а четирима от
всеки петима – с до 10 долара
на ден. Заради скоростта на
урбанизацията и миграцията
в търсене на работа безработицата и бедността все повече се
концентрират в градовете, което поражда и необходимостта от настаняване в евтини,
често незаконни жилища без
елементарни хигиенни условия и достъп до храна, вода и
основополагащи услуги като
образование и здравеопазване,

електричество и т.н.
Азия, която доскоро се бореше с феномена изоставени жилища, се изправя пред още посериозен проблем – жилищно
настаняване на градското население. Предизвикателството се усложнява още повече
заради влошеното състояние
на съществуващия жилищен
фонд и намаляването числеността, но увеличаването на
броя на домакинствата.
В Индия например в момента не достигат около 18
млн. жилищни единици в
градовете. В Пакистан недостигът се оценява на 3-4 млн.
жилища. Въпреки обещанията на властите да се справят
с предизвикателството става

все по-сложно урбанистите да
намерят бързо осъществимо
решение.
Повече от 1 млрд. души, т.е.
един от всеки седем, живеят
в гета, които са голямата слабост на градове като Карачи,
Дака, Мумбай, Кабул, Манила,
Найроби, Сао Пауло и т.н. Достъпните жилища си остават
пълна фикция на фона и на
свиващото се налично пространство за строителство.
Различни данни показват,
че в най-засегнатите от жилищната бедност държави
по-малко от една трета от населението може да си позволи
най-евтините новопостроени
жилища. В някои държави
делът на това население е и

Повече по темата четете на www.buildsolidground.bg

под 15%. Най-евтините нови
жилища в Бенин например
струват почти 15 хил. долара,
в ЮАР – почти 24 хил. долара,
в Бурунди – 33 хил. долара, а в
Ангола – 200 хил. долара.
Недостъпно остава и ипотечното кредитиране за тези
големи групи от хора заради
лихвите, които често надхвърлят 10%, доходите и несигурността. Много правителства
стартираха и не завършиха
редица проекти за изграждане
на социални жилища. Основната причина – строителите не
успяваха да постигнат заложените от властите ниски цени.
За да се реши проблемът
с недостига на качествени,
достъпни жилища, ще е необходимо да се впрегнат гражданските ресурси и волята на
общностите, както и политическата воля, която трябва да
стигне по-далеч от говоренето
и патетичните лозунги. Алтернативата – продължаващо
влошаване на жилищните
условия в градовете, е недопустима.
Създателите на политики
в областта на урбанистиката
и практиците в областта на
жилищната политика могат
да постигнат значителен напредък чрез партньорства и
програми, за да облекчат ситуацията, която заплашва да
се превърне в тежък воденичен камък за развиващите се
страни.
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Охлюви по
варненски
Емилия и Пенчо
Петкови имат
ферма със собствен
ресторант,
козметична линия, а
скоро - музей и магазин
автор
Йоанна Иванова

Ако сте чували за
село Българево, то
е било по две причини - видели сте го на
картата на път за нос Калиакра или сте отишли до фермата
за миди „Дълбока“. Има обаче
и трета, по-неизвестна причина да минете през това малко
село до Каварна. От 2010 г. в
селото се намира фермата
за охлюви “Еко-Телус”. Собствениците - Емилия и Пенчо Петкови, специализират в
отглеждането на охлюви от
вида Helix Aspersa Maxima и
по техни думи фермата им е
третата по големина в България.
За да добиете представа
какво значи това, ето ви числа
- в имота от близо 5 дка се отглеждат над 1.5 млн. охлюви.
Цялата продукция се консумира в прилежащия ресторант. “Еко-Телус” е отворена
за туристи, а семейство Петкови от миналата година предлага и собствени козметични
продукти с концентрат от слуз
на охлюви.

А
Ако сте чували за
село Българево, то
е било по две причини - видели сте го на
картата на път за нос Калиакра или сте отишли до фермата за миди „Дълбока“. Има
обаче и трета, по-неизвестна
причина да минете през това
малко село до Каварна. От 2010
г. в селото се намира фермата
за охлюви “Еко-Телус”. Собствениците - Емилия и Пенчо
Петкови, специализират в отглеждането на охлюви от вида
Helix Aspersa Maxima и по техни думи фермата им е третата
по големина в България.
За да добиете представа
какво значи това, ето ви числа
- в имота от близо 5 дка се отглеждат над 1.5 млн. охлюви.

А

Как се прави бизнес с
охлюви
С търпение. Идеята за ферма
се заражда още през 2008-2009
г., разказва Пенчо Петков. По
негови думи тогава в Бълга-
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рия има охлювъден клъстер,
който лансира идеята, че от
бизнеса могат да се правят
лесни и бързи пари. В този
период много предприемачи
създават собствени ферми, но
бързо след това фалират заради нереалистични очаквания.
Семейство Петкови също са
едни от тези, които се запалват по идеята, но не стават
част от общата тенденция
именно заради търпението
и способността да издържат
финансово. “Печалбата идва
след втората-третата година,
когато се завърти колелото”,
казва Петков.
Започват с първоначална
инвестиция от 80 хил. лв. и с
концепцията за ферма за производство и отглеждане на охлюви по френски метод. “Найразпространени са два метода
за отглеждане на охлюви френски и италиански”, обяснява Петков. Френският метод
има по-добри добиви, но е и
по-скъп, тъй като изисква инвестиция в зала за репродук-

Догодина Петкови
планират да
отворят и първия
по рода си у нас
музей на охлюва.

ПРЕДПРИЕМАЧ
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QTSСемейство Петкови се занимава с
този бизнес от 2010 г.

В този бизнес
печалбата идва
със скоростта на
охлюва.
Пенчо Петков,
собственик на “Еко-Телус

Тук имаме
директния
контакт с хората,
а това радва и тях,
и нас.
Емилия Петкова,
собственик на “Еко-Телус
ция и инкубатори, докато при
италианския родителите се
пускат във фермата, където се
чифтосват, снасят и раждат.
Идеята е за френски добив, а
мястото в Българево, на което в момента е разположена
фермата, е семейно и се оказва
подходящо за отглеждането
на охлюви. Така през 2010 г.
“Еко-Телус” вече е реалност.
Още в началото Петкови
се насочват към пазара извън България - основно във
Франция, като първата година успяват да направят
два големи износа. На първо
време работят с логистични
фирми, но впоследствие купуват собствен транспорт и
дори започват да изкупуват
чуждо производство. И точно
когато всичко върви по план,
бизнесът им претърпява два
поредни удара.

Два нокдауна
и пак на крак
Първият е през 2013 г., когато
техен камион катастрофира
край Виена и губят над 5 т
продукция. Вторият идва на
следващата година - 2014 г.,
след като всички малки охлюви се давят в порой.
“При втория фалит бях готов да се откажа, но жена ми
ме убеди, че трябва да стана и

да продължа, спомня си Петков. Тогава през 2015 г. изключително трудно и с последни
усилия се опитахме да възродим бизнеса и превърнахме
фермата в туристическа атракция.”
До момента във фермата
са инвестирани около 300
хил. лв., като 50 хил. лв. от
тях семейството печели по
програмата “Млад фермер”
през 2012 г. От краен фалит
ги спасяват точно тези пари,
разказват Петкови.

Ферма, ресторант,
козметика
С течение на времето двамата разбират колко голям е
потенциалът на това, което
вече са създали. Според Петков фермата им в с. Българево
се намира на изключително
стратегическо място, заради
близостта до нос Калиакра
като популярна туристическа
дестинация, както и заради
самото естество на бизнеса
им. Така пет години след началото на бизнеса им семейство Петкови стават първите
в България, които отварят
фермата си за туристически
посещения. В момента гостите на “Еко-Телус” могат
да видят всички процеси при
отглеждането на охлювите -

от тяхното възпроизвеждане,
през снасянето на хайвера,
до излюпването на малките,
като част от самостоятелно
посещение или тур-беседа.
Първоначално при презентирането на фермата
Петкови добавят и кратко
дегустационно меню към
обиколката на посетителите. Впоследствие забелязват
силен интерес към охлювите
като деликатес и се решават
да отворят ресторант в самата
ферма - отново за пръв път в
страната. В момента цялата
продукция на “Еко-Телус”,
както и тази от три по-малки
ферми се консумира в ресторанта им “Ескарго”. От 2018
г. Петкови имат и собствена
козметична серия продукти
с концентрат от слуз на охлюви, която се произвежда
по тяхна рецепта и с техни
продукти в Пловдив. По-рано
предлагат такава козметика
от чужди производители, но
отново заради големия интерес и по препоръка на посетители решават да създадат
собствена марка.

И един музей
Петкови залагат изцяло на
връзката с клиентите и качеството на услугите и продуктите си и това си личи

навсякъде във фермата им.
Самите те разработват рецептите на всичко, което се
предлага в ресторанта им, и
продължават да са активни
във всеки аспект от работата във фермата. Фермата и
ресторантът отварят врати
в началото на май и работят
до края на октомври. Целогодишно за тях работи още един
човек, а при нужда наемат
други сезонно. При тях, както
и при много други бизнеси у
нас, липсата на работна ръка
се оказва ключов проблем.
“Много трудно се намират
хора, които имат желание да
се научат и да правят нещата
както трябва”, смята Петкова.
Догодина на имота в село
Българево трябва да се появи
първият по рода си в България музей на охлюва, който
според Петкова ще е особено
интересна атракция за деца,
ученици и туристически групи. Според нея у нас все още
се знае изключително малко
за охлюва като вид, за неговите вкусови и козметични
качества и това е една от каузите на „Еко-Телус“. В допълнение също от догодина във
фермата трябва да заработи
и магазин, в който Петкови
ще предлагат собствените си
козметични продукти, както
и други тематични сувенири,
произведени на място. Тази
година пък на пазара трябва
да излязат още две серии от
козметичната линия - арома
и с розово масло.
За семейство Петкови това
е единственият смислен начин за разрастване. И двамата са убедени, че могат да
правят бизнес и на други места, но така биха загубили двете си най-ценни конкурентни
предимства - качеството на
продукта и директния контакт с клиентите. “Искаме
да запазим лицето си, да сме
различни и разпознаваеми това е важното за нас”, разказват те.
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R Зад Fantastic Services
стоят българинът
Антон Скарлатов и
датчанинът Рун Совндал

Фантастични
услуги и къде
да ги намерим
Fantastic Services
предоставя един
куп услуги във
Великобритания,
Австралия и САЩ,
но оперира от
българското море
автор
Йоан Запрянов
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запознават в Лондон. Именно
там се ражда фирмата през 2009
г., а малко по-късно е основана и варненската First Online
Solutions, която през 2017 г. бива
прекръстена. Днес в българското звено „Фантастик сървисес“
работят 420 души, а приходите
за 2017 г. са 7.9 млн. лв.

Родени в рецесия
Между двете найдалечни точки,
в които оперира
Fantastic Services,
има 17 хил. километра. И въпреки това в центъра на тази
огромна мрежа, която се простира от Сидни до Лондон, стои
Варна. Fantastic Services е една
от най-големите IT компании
в града и е пример за глобализация като по учебник - фирма
за поръчка на различни видове
услуги, която се управлява от
България, но работи с крайни
клиенти само във Великобритания, Австралия и САЩ.
Всъщност цялата история
на компанията е като урок по
география и икономика. Първопричината за основаването й
е американската банка Lehman
Brothers. Основатели са българинът Антон Скарлатов и датчанинът Рун Совндал, които се

М

Историята на Fantastic Services започва през 2009 г., когато Скарлатов иска да напусне
Лондон, където има почистваща фирма. Причината? Найголемият му клиент, банката
Lehman Brothers, е фалирала
няколко седмици по-рано и
така слага началото на глобалната финансова криза. „Един
ден включих телевизора и
разбрах, че най-големият ми
клиент изчезна. Решението за
мен беше да продам това, което е останало от бизнеса, и да
продължа напред“, разказва
Скарлатов.
Вместо това той се запознава
с бъдещия си сътрудник Рун
Совндал, маркетингов експерт
с 20-годишен стаж в Лондон. Тогава той е директор на агенция
за пътувания и вижда, че повечето бизнеси вече са тръгнали
по пътя да бъдат почти изцяло

онлайн. „Когато се запознах с
Антон, видях индустрия, която
преди това не бях забелязвал.
Индустрия, която не беше ефективна“, казва Совндал.
Оттук започва Fantastic
Services. Двамата решават
да инвестират тогава, когато
почти никой не купува нищо,
и да разработят маркетингова
стратегия, която да им струва
възможно най-малко. Световната криза се превръща във възможност за бързо разрастване,
а днес Скарлатов е убеден, че
рецесиите са най-доброто време
да започнеш бизнес.
В началото Fantastic Services
предлага само почистване на
домове и офиси. Впоследствие
фирмата добавя нови и нови
услуги и днес предлага над 25
вида такива – от почистване до
обезпаразитяване и поддържане на градина. Всички те могат
да бъдат поръчани по телефон,
онлайн или през мобилно приложение. Компанията работи
като франчайзинг и всъщност
самите услуги се предоставят от други фирми, докато
Fantastic Services управлява
самата платформа, маркетинга и поддръжката.

Лицата на Варна
„Изборът да дойдем във Варна
беше очевиден, но не толкова.
Знаех какво е положението в
България, знаех, че има достатъчно хора с образование, английски език и умения“, казва
Скарлатов.
Пристигането им на българска земя обаче не е найоптимистичното и приятно
преживяване, спомнят си двамата. Скарлатов решава да
покаже България на Совндал
чрез осемчасово пътуване с
автобус, което дори днес не е
много по-различно, отколкото
преди десет години. Има обаче
една голяма разлика – тогава
двамата не разполагат с пари
в брой и, както си спомня Совндал, „не можехме да си купим
дори кафе от някъде“, защото
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все още почти никой дребен
търговец в страната не разполага с ПОС терминал. Самият Скарлатов признава, че
подобен начин да покаже на
новия си съдружник страната,
в която искат да развиват основата на бизнеса си, „не беше
най-добрата идея“.
Добрите впечатления идват
малко по-късно, когато двамата се захващат със самия бизнес във Варна и започват да
търсят хора. „Работил съм и в
Индия, и във Великобритания,
обучавал съм много хора, казва
Совндал. За пръв път видях някого, който не само иска да се
учи, но и да прилага знанията
си веднага. Мотивацията, желанието – никога не бях виждал
нещо подобно.“
Совндал сам казва, че първоначално не е бил напълно
мотивиран за развитието на
компанията, но това се променя, когато започва да работи с
хората на място. Първоначално във фирмата има 5 души, но
той остава толкова впечатлен
от тях, че бързо предлага на
съдружника си да разширят
ударно екипа с още 30 души.
„Казах си, нека наемем хора и
след година ще имаме по-добър
екип, отколкото която и да било
английска компания, при това
за една десета от парите.“

Ракия, море и малко
помощ от приятели
Стратегията на Совндал е да

В българското
звено на компанията работят
420 души, а
приходите за
2017 г. са 7.9 млн.лв.
кани от Лондон свои приятели,
високопоставени директори в
компании, които да идват във
Варна и да обучават интензивно в рамките на няколко
дни служителите на Fantastic
Services. Първият път е успешен, така че упражнението се
повтаря.
„Обаждахме се на най-умните хора, които познаваме,
канехме ги тук, показвахме
им морето, пиехме ракия и
след това учеха служителите
ни на това, което знаят. Хората
искаха да се учат, имаше глад
за знания. Всички го видяхме“,
разказва Совндал.
Далеч по-ниските заплати
във Варна са очевиден фактор
за Fantastic Services, но Совндал казва, че за него е по-важно
желанието и „липсата на страх
от работа.“
Младият екип има и своите минуси: „Когато наемаш
толкова много млади хора,
имаш много енергични, но зле
организирани служители.“
Той държи на вътрешната
фирмена култура и казва, че
няма против, когато наричат

компанията „Uber за всичко“,
но без негативните примери от
самия Uber.

От почистване
до всичко останало
Започват с чистенето, но разширението към други услуги
идва поради искането на самите клиенти, казва Скарлатов.
„Имахме случай, в който трябваше да направим почистване, след като даден клиент се
е изнесъл от предишното си
жилище, но хората, които отговаряха за преместването, се
бавеха, казва той. Така наехме
един ван и няколко дни по-късно добавихме преместването
като услуга в портфолиото.“
Компанията добавя по около
две услуги всяка година, макар
това да не е конкретно зададена
цел.
Фирмата има присъствие
във Великобритания – основно Лондон, Мелбърн и Сидни в
Австралия и Атланта в САЩ. В
Мелбърн, Сидни и Лондон има
и офиси, които да координират
операциите на място.
В плановете на компанията влиза голямо разширение. Совндал казва, че има
предложения от необичайни
места като Индия и Кения, но
Fantastic Services гледа повече
към европейския и американския пазар.
До момента компанията не
е получавала външни инвестиции. Совндал и Скарлатов
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казват, че не е заради липса на
интерес – напротив, двамата е
трябвало да отказват оферти
както за инвестиции, така и за
придобиване на компанията.
Причината да отбягват външен
капитал е желанието им да запазят контрола си и фирмената
култура. Вече обаче се замислят за допускането на стратегически инвеститор. „Търсим
правилните партньори“, казва
Совндал.

Когато Великобритания
се простреля в крака
Скарлатов разказва, че когато
Lehman Brothers фалирала,
„всичко спря за шест седмици – хората не си купуваха
нищо“. Осем години по-късно
дойде нов удар: Великобритания гласува да напусне Европейския съюз и бизнесът вече
три години е в изчаквателна
позиция. Всъщност основните последствия за Fantastic
Services идват от обезценяването на британската валута.
Понеже компанията оперира
предимно във Великобритания,
нейните директни приходи са
в паундове, които след това се
превръщат в левове в българското дружество.
Пред „Капитал“ двамата основатели на Fantastic Services
казват, че компанията има
план за всеки от трите най-вероятни изхода от ситуацията:
твърд Brexit, мек Brexit и дори
липса на Brexit.
Скарлатов казва, че компанията не се страхува от самия Brexit, но се страхува от
несигурността около процеса,
който нарушава ритъма на пазара. Совндал добавя, че вече
от години пред фирмата има
пречки, когато става дума за
партньорства, защото отговорът винаги е „нека видим какво
ще стане с Brexit“. Те самите
нямат опасения за бизнеса си.
„Тази компания, припомня
Скарлатов, е създадена през
икономическа зима и не се
страхува от нищо.“
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Парите и мястото
нямат значение
Според Николова най-търсени
остават апартаментите с една
спалня с площ около 60 кв.м.
„Цените, на които се извършват сделките за подобни жилища в централната част на
града, са около 900 - 1000 евро
на кв.м. В традиционно скъпата „Гръцка махала“ цените
надхвърлят 1000 евро за кв.м,
казва тя. Панелните апартаменти в големи, по-крайни
квартали също държат много
високи цени от началото на
2019 г. - например в квартал
„Възраждане“ цените са около 45 - 50 хил. евро за двустаен
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Появяват се обаче два нови
привлекателни елемента от
пазара. Единият е делът на
апартаментите в затворени
комплекси, като таксите за
поддръжка в тях вече не притесняват купувачите, отбелязва Николова. „След изграждането на магазин „Лидъл“ в
курорта Св. св. Константин и
Елена много млади семейства
с деца и стабилни доходи се
ориентират към покупка на
жилище именно там“, допълва тя. Вторият нов привлекателен елемент са сградите с
ценни фасади и статут на паметници на културата, чието
опазване все повече започва
да вълнуват общностите в
големите български градове.
Според Декова реконструираните стари къщи в историческата част на Варна формират
съвсем отделен пазарен сег-
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апартамент.
Според Меглена Декова,
брокер в „Реал риъл истейт
груп“, има отлив от централните части на Варна заради
въвеждането на синя зона и
купувачите са заинтересовани
от ваканционни имоти заради
близостта до градския плаж.
„Твърде често това са сделки,
които се сключват на високи
цени – около 150 хил. - 200 хил.
евро за средноголямо жилище“, казва тя. „Основният контингент купувачи са хора, които работят в чужбина и влагат
парите си в недвижим имот с
инвестиционна цел, хора, които идват на работа във Варна,
или студенти, които остават в
града“, твърди Николова.
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Имотният пазар
във Варнa расте и
се променя и в това
няма спор. Купувачите обръщат внимание на
качеството, готови са да платят повече, като цените вървят нагоре, казват имотните
експерти.
Разгънатата застроена
площ на получилите разрешителни за строеж сгради расте от 2015 г. насам, като през
2018 г. бележи най-резкия ръст
спрямо предишната година.
Същевременно обаче броят на
сделките с недвижими имоти във Варна пада през 2018
г. спрямо предишните. Купувачите на жилища във Варна
са станали по-придирчиви и
по-претенциозни.
“Пазарът не „ври“, има дни,
в които извършваме до 40 огледа на ден, но сделките не
са толкова, колкото подобно
оживление предполага”, казва
Теодора Николова от “Градев
недвижими имоти“.
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Какво казват експертите
за имотния пазар във
Варна
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мент, като цените там са доста
високи - между 2 и 2.5 хил. евро
за кв.м, и то за големи, луксозни жилища от поне 100 кв.м.
Разбира се, традиционно чужденците образуват
ключов сегмент от пазара.
Според Мирослав Манолов,
изпълнителен директор на
инвестиционната компания
„Явор“, чуждият интерес мени
националността си, но от години присъства в морската
столица. Манолов предвижда
спад в пазара чак през 2021 г.
(виж интервюто).

Извън жилищното
Според Николова и през тази
година е ниско търсенето
на търговски и офис площи
в морската столица. „Единствените магазини, към чието
наемане все още има интерес,
са на централната търговска
ул. „Княз Борис I“, казва тя.
За сметка на това се събужда
търсенето на парцели за промишлени нужди обаче. Декова
обяснява, че през последните
месеци има търсене на парцели за изграждане на производствени и складови бази.

съдържание от

Професионално планиране,
функционалност
и ефективност
„Бългериън Пропърти Девелъпмънтс“ (БПД) чрез дружеството
си „Варна Лоджистикс“ ЕАД строи нова логистична сграда
с РЗП 15 500 кв.м. в сърцето на логистичен парк „БПД Варна”

Б

БПД ще инвестира 18 млн. лв. в
новата си сграда А5. Тя продължава и надгражда концепцията
за развитие на целия логистичен
проект „БПД Варна“ (БПД Варна) като логистичен комплекс, изграден по най-високите международни стандарти. Сградата
ще бъде най-голямата в парка и заема
централно местоположение в проекта.
Интересът, който предизвика новата
сграда, е изключителен, като месеци преди старта на строителството има заявени
намерения за наемане на голяма част от
площите. Откликнахме на нуждите на
наши наематели - компании, лидери в
своите области, които имат потребност
от увеличение на наетите площи във вече
съществуващи сгради в парка. Голяма
част от А5 е предвидена за тяхна експанзия. Планира се развитие и на следващите сгради.
Инвеститор: „Варна Лоджистикс“
ЕАД (Дружеството) е собственик и инвеститор в парка, част от групата на БПД.
Дружеството притежава Сертификат
за Инвеститор първи клас, което опредeля и ключовата роля на БПД Варна
за икономическото развитие на Варна и
региона чрез създаването на съвременна
логистична среда за бизнеса.
За проекта: БПД Варна е първият про-

ект във Варна, който се изгражда според
най-високите международни стандарти
в индустриалния и логистичен сектор.
Паркът е единственият проект в града,
който реализира едновременно съвременна концепция, ефективно управление на
стоки и приятна работна среда.
БПД Варна е една цялостна бизнес среда. Професионалното управление на
парка работи според стандартите на
Institute of Real Estate Management
(IREM) и стандартите за фасилити мениджмънт, което осигурява поддръжката на всички системи и безупречната
околна среда в режим 24/7.

Дейности и услуги:

готови за експлоатация складови, търговски и офис площи, паркоместа
логистично обслужване
built-to-suit в рамките на проекта
професионален екип по пропърти и фасилити мениджмънт.

Предимства на проекта:

стратегическо местоположение
силно развита инфраструктура
готови за експлоатация складови (вкл.
темперирани; хладилни), търговски и
офис площи под наем
логистични услуги

ИМОТИ
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професионален екип по пропърти и фасилити мениджмънт
Локация: БПД Варна е разположен
на площ от 132 500 кв.м. в Западната промишлена зона на град Варна. Представлява мултимодален център, до който
лесно може да се достигне по вода, суша
и въздух. Районът е утвърдена зона за
дистрибуционни и логистични дейности,
разположена на по-малко от 10 минути
път с автомобил от пристанище Варна,
летище Варна, железопътната гара и
центъра на града, както и е на 1.5 км. от
новото пристанище в града.
Концепция: Проектът се развива поетапно и са предвидени 10 сгради с обща
разгъната застроена площ от около 80 000
кв.м, която включва висококачествени
складове, обслужващи офиси и търговски площи.
Първите 5 сгради от комплекса – складова сграда А1, складова сграда А2, складова сграда А6, търговска сграда А3 и
многоетажен паркинг А2G са вече в експлоатация. Общата им застроена площ е
около 37 000 кв.м. Останалите сгради са в
процес на развитие или на етап формиране на ясна концепция за проектирането
и строителството им.
Предстояща сграда А5: В момента
се провеждат търгове за строителство.
Церемонията по „първа копка“ ще се
състои в края на месец септември 2019 г.
Новата модерна складово-логистична
сграда се очаква да бъде завършена в
Q4 2020 г.
Площи: РЗП от 15 547 57 кв.м., състоящи се от складови помещения и такива
с температурен контрол, с обособен административно-обслужващ сектор, от които
офиси: 1 229 10 кв.м.
Концепция: Сградата е едноетажна
постройка с размери 144 x 99 м. Конструкцията на сградата е смесена. Фундаментите и колоните са сглобяем стоманобетон; метални са гредите и покривната
конструкция. Състои се от 12 складови
клетки, разпределени в 6 модула. Всяка клетка е с възможност за достъп от
две хидравлични рампи и кота 0. Голяма
част от сградата е със светла височина
от 10.5 м., като има модули със светла
височина 9.30 м.
Предвидено е изграждане на хладилни
камери и темпериран склад. Хладилните
камери ще бъдат със следните температурни режими: от - 5 C° до +5 C° ; + 4 C°
до +8 C°; -18 4 C° до -24 C°. Темперираният
склад е с температура от +18 C° до + 24 C°.
Енергоефективност и устойчивост:
При изграждането ще се използват съвременни строителни материали и технологии, осигуряващи ниски експлоатационни разходи и безаварийно ползване.
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ПРОФИЛ
„Явор“ АД е инвестиционна компания във
Варна, която се занимава основно със
строителство. Дружеството започва
историята си от 1945 г. като „Свобода“
и след редица трансформации по време
на социализма е приватизирана по време
на масовата приватизация. Основният
акционер в компанията е „Интерком
груп“, една от най-големите компании
за търговия с метали в България, която
притежава 90% от гласовете в общото
събрание на дружеството. Портфолиото на „Явор“ включва жилищни сгради,
търговски центрове и офисни сгради.
Мирослав Манолов е изпълнителен
директор и член на съвета на директорите в „Явор“.

Мирослав Манолов,
изпълнителен директор
на „Явор“ АД, пред „Капитал“

Прогнозирам
спад на пазара
около 2021 г.

Как върви бизнесът на „Явор“ в момента?
- През последните години бизнесът
е все по-интензивен, наблюдаваме постоянен ръст. Икономиката се развива
и изглежда, че хората живеят по-добре,
защото търсят и сменят домове. Всичките
ни сгради се разпродават още преди акт
14. Дължи се на два фактора – единият е
икономиката на България, Европейския
съюз и света, която е в подем. Другият е
самата фирма, която се е утвърдила като
компания, която предлага качествен продукт. Имаме все повече доволни клиенти,
защото им предлагаме това, което търсят.
Колко активни проекти имате в момента?
- В момента имаме три активни проекта. Единият от тях вече е завършен –
предстои му въвеждане в експлоатация
до един месец. Другият е със 122 апартамента, 17 хил. реална застроена площ,
при който сме почти до кота нула и който
вече е разпродаден 90%. Тези два проекта
се намират в кв. „Младост“. Третият ни
проект се намира на километър от Св. св.
Константин и Елена и е продаден 65%.
Казахте, че сте зависими от икономиката. Очаквате ли доброто ви положение
да се задържи предвид прогнозите за за-
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бавяне на растежа навсякъде?
- Пазарът на недвижимите имоти все
повече се насища. Конкуренцията е жестока, но това е цикличен процес, както
и икономиката. В пазар във възход се
работи лесно, но въпросът е как да процедираме, когато не е. Ние се стремим да
предлагаме по-персонализиран продукт,
да обръщаме повече внимание на отделните клиенти. Животът днес е много побърз, все повече неща са за краткотрайна
употреба, но едно жилище се ползва сто
години. Не можем да си позволим да го
направим така, че след 10-20 години да
бъде неугледно и неблагонадеждно. Хората ни имат доверие на базата на това,
което сме изградили. Нашите апартаменти не са много скъпи, но струват повече
от подобни заради качеството.
По отношение на конкуренцията има ли
висока такава във Варна?
- Да, а и не само във Варна, а и в София,
къде сме строили и се надяваме отново
да строим. Пазарът на недвижимите
имоти се развива бурно и почти всеки,
който се занимава с бизнес, се опитва
да спечели в този сегмент. Въпросът е
кой ще оцелее, когато започне спадът в
продажбите. Очаква се такъв, но не какъвто беше преди десет години. По-скоро
ще бъде в нормални граници, а аз лично
прогнозирам това да се случи около 2021
г. Всичко е взаимосвързано - банките все
още кредитират добре, прогнозите за тази
година са добри, така че още една-две
години пазарът ще бъде стабилен.
Настрана от макропроблемите, които
важат за всички, има ли други трудности?
- Проблемът, който не е само при нас, е
работата на изпълнителите, чиито работници не са на нивото, което да задоволи
нашите изисквания. „Явор“ е една голяма
фирма като обем, но малка като персонал. Кадровите проблеми са навсякъде.
В момента например търсим юристи в

отдела за продажби.
Към Варна се насочват голям брой руснаци – това отразява ли се на пазара?
- Във Варна винаги е имало чуждестранно участие в покупките на апартаменти. В
различните периоди е било различно – доскоро ставаше дума основно за англичани,
а в момента има голяма руска общност,
която живее и купува тук. Българинът
остава основният клиент, защото неговата
нагласа винаги е била, че трябва да има
собствено жилище, за разлика например
от англичаните, които масово живеят под
наем. Ето защо във Варна винаги е имало
недостиг на жилища. Руснаците купуват
имоти най-вече в централната част на града и ваканционни имоти.
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живеещите. В този забързан свят, в който
родителите постоянно се притесняват
къде пресичат децата им, един парк на
мястото, на което живееш, ще те накара
да не се чувстваш сякаш домът ти е просто един покрив.
Друг наш проект ще бъде разположен
на 15 декара земя срещу „Слънчев ден“,
на пет минути от морето. Опитваме се да
запазим природата около проектите си,
например дъбовите гори. Живял съм в
панелка и знам, че домът не е само нещо,
в което да се прибереш да спиш. Защото
в момента животът в града изпива енергията.
Само тези два проекта са около 700
апартамента. Те са на фаза проект.

Страните от тях или…
- Не, не страним от тях, но сме насочени към обикновения потребител и изцяло сме разчитали на собствени средства
досега.

Какви са предизвикателствата пред самия вас като изпълнителен директор?
- Проблемът е в кадрите. Как да направим добър продукт, когато няма кой
да го изработи? Решението е с по-прецизен избор на строители. Голяма част от
добрите работници отиват към Германия,
Великобритания. Съответно тук става
все по-трудно да се работи качествено.
Изисква се все повече контрол, защото
не става дума само за добър материал.
Имали сме случай, в който материалът
е качествен, но работниците не могат да
работят с него.
Аз съм на 51 години и знам, че навремето имаше няколко строителни техникума, от които излизаха кадри. Освен това
в казармата имаше строителни войски,
които две години се учеха и работеха
това, така че излизаха подготвени как
точно да свършат една работа.

Какви са плановете ви за идните години?
- В момента започваме проект, за който
сме купили място от 23 декара в район
„Младост“, широк център. Там ще направим голям жилищен комплекс, около
500 апартамента. Уникалното в проекта е,
че ще има собствен парк от десет декара,
за да могат там да израснат децата на

Колко време отнема завършването на
един проект от начало до край?
- В някои случаи година и половина,
в други – три години. При по-сложните проекти се изисква повече време.
Времето си върви, има технологични
процеси, които няма как да бъдат забързани.

Има ли нещо специфично за варненския
пазар?
- По-труден е например от софийския,
което е нормално, защото там има много
повече хора. Във Варна клиентите са помалко и по-претенциозни, защото предлагането е голямо. В София сградата ни
бе продадена много бързо, въпреки че
беше в период, когато пазарът не беше в
подем - 2013-2014 г.
Участвате ли в проекти по европейски
програми?
- Не.
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Колко струва
Инвеститорите коментират,
че общата сума за придобиването, довършването и оборудването на Delta Planet възлиза
на около 120 млн. евро. В това
със сигурност влизат похарчените от полската компания
90 млн. евро. Справка в Търговския регистър показва, че
близо 22 млн. евро са осигурени
от новите собственици със
заем от Уникредит Булбанк.
Те служат за завършване, като
обезпечение по кредита е заложен самият мол, а схемата
на изплащането му обхваща
период от 5 плюс 5 години.
Останалите 8 млн. евро явно
са собствени средства на
собствениците.

Девет години
и 120 млн. евро
по-късно
Delta Planet Mall
най-накрая отвори
врати и ще се
надява да пробие
на труден пазар с
„ритейлтеймънт“
автор
Спас Цветков
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Девет години.
Толкова прекара
в сън Delta Planet
Mall. Проектът
беше замразен през 2010 г. от
полската GTC (Globe Trade
Center), след като стигна до
акт 15. Като причина бяха
посочени кризата и насищането на пазара във Варна с
търговски площи в молове.
Малко след това GTC бе принудена да се раздели с част
от активите си. Така полузавършената сграда, в която по
данни на инвеститора й бяха
вложени около 90 млн. евро,

Д

остана затворена.
Първоначално промотиран
като Galleria Varna, молът
беше продаден през 2015 г. на
„АП инвестмънтс“ на Ангел
Ангелов от групата „Градус“ и
„Сити клиник“ и Петър Дудоленски. Сумата, за която се говореше на пазара тогава, беше
около 20 млн. евро.
В края на март 2019 г. „АП
инвестмънтс“ най-накрая
откриха „приспания“ Delta
Planet Mall. Новото име се
дължи на новия им партньор. През 2017 г. сръбската
Delta Real Estate на Мирослав
Мишкович придоби половината от актива срещу около 25
млн. лв. С името Delta Planet
са известни и останалите големи търговски центрове от
групата му.

В България Мишкович е
познат като един от временните собственици на някогашната верига супермаркети
„Пикадили“. Нейното разширяване в страната започна
също от Варна, но няколко
години след като я придоби,
Мишкович продаде веригата на белгийската „Далез“
(Delhaize).

Болница
или мол
Първоначалните планове на
Ангелов, Дудоленски и Мишкович бяха половината от
сградата на недостроения мол
да бъде превърната в болница.
По неофициална информация
разговори в тази посока са водени с турската Acibadem, но
до успешното им финализира-
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Малко повече от месец след
откриването около 90% от
търговските площи са вече
договорени
не така и не се стигна. Така съживяването на имотния пазар
в сегмента на моловете, както
и растящото потребление през
последните години явно са
реанимирали проекта за нов
търговски център.
„Във Варна определено
има място за нов търговски
център, каза преди време за
„Капитал“ изпълнителният
директор на Delta Real Estate
Зорана Ждрале Бурлич. За
разлика от София, където пазарът е пренаселен, данните
за Варна показват, че в града
има недостатъчно предлагане
по отношение на квадратните метри площи в търговски
центрове спрямо броя на населението.“

Що е то
„ритейлтейнмънт“
Според управата на мола
първоначално определената
за май 2018 г. дата за откриване е била отложена, за да
се осъвремени интериорът,
така че сградата да включва
повече площи за забавления.
Това е част от концепцията
на мола, който ще заложи на
т.нар. ритейлтейнмънт – комбинация от пазаруване, интерактивен модерен интериор и
просторни интегрирани развлекателни зони. Една от тях
ще бъде разположеният на
1500 кв.м галактически център с 3D и графичен мапинг,
стена за катерене и малък
амфитеатър.
„Общата площ на търговския център е 111 хил. кв.м, от
които за търговия са предназ-

начени около 40 хил. кв.м, разположени на четири нива. Две
от тях са партерни и следват
естествената денивелация на
терена. Трите етажа на подземния паркинг осигуряват
1400 места.
Местоположението е стратегическо. Това е първият търговско-развлекателен център
на влизане във Варна от автомагистрала “Хемус”. Освен
това той се намира на кръстовището на бул. „Сливница“ и
„Република“ - в гъсто населен
район, който освен това се характеризира и с доста интензивно ново строителство на
жилища.

Още 10%
Малко повече от месец след
откриването според данните,
предоставени на „Капитал
Градове“, около 90% от търговските площи са вече договорени, а в 75% от тях са отворени
магазини. Останалата част
от наемателите се очаква да
бъдат привлечени в рамките
на една година.
Две от марките, които се
предлагат в Delta Planet, са
нови за българския пазар, а
други осемнадесет за пръв път
са представени във Варна. Дебюта си в търговски център
във Варна правят и кафе веригите Starbucks и Costa.
В мола е оборудван и найголемият кинокомплекс от
веригата Cinema City извън
София. Той е с 12 зали, една
от които - единствената засега във Варна, която предлага
т.нар. 4DX прожекции.

Петият?
Не, третият
Трудният пазар на варненски молове
Delta Planet Mall е последният от общо пет, открити във Варна до този момент. Реално обаче
той ще бъде третият такъв център. Двата работещи са Grand Mall на израелската Orchid
Developments Group и „Мол Варна“, който през 2017
г. бе продаден от Raiffeisen на германската Kronberg
International. Съдбата на другите два варненски мола
обаче бе по-различна.
Собствениците на впечатляващия с архитектурата
си „Варна тауърс“ Мартин Згурев и Антонио Бухтияров
и до този момент продължават да търсят безуспешно
клиент за него. По тяхна информация в проекта, който
освен търговска площ включва и две офис кули, са инвестирани над 50 млн. евро.
Четвъртият - „Пфое мол“, който е собственост на свързваната с бившия зам.-кмет на Варна Венелин Жечев „Люк“
АДСИЦ, намери още по-изненадващо решение. След
като стана ясно, че е зле проектиран и по тази причина
нефункционален, през 2011 г. със скандално решение на
Общинския съвет във Варна част от сградата бе заменена
за четири строителни терена плюс доплащане от близо 2.6
млн. лв. В придобитите бивши търговски площи трябваше
да бъде пренесена администрацията на градския район
„Младост“. Единственият печеливш от сделката обаче се
оказа „Люк“ АДСИЦ, тъй като пари за реконструкцията
на помещенията не са осигурени и до този момент.
На този фон новият мениджмънт на Delta Planet ще е
изправен пред рисков пазар. Ръководството обаче не смята така. На въпрос дали това е рискова инвестиция оттам
отговориха: „В годината, в която Варна отчита над 20%
ръст в броя на туристите и връщането на интереса на световни инвеститори, „Делта холдинг“ и „АП инвестмънт“
избират да отворят най-големия новооткриващ се търговско-развлекателен център в отговор на икономическото
съживяване на българския Североизток.“

D
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ДТ „Стоян
Бъчваров“
посреща
100-годишен
юбилей в
обновени
сгради

Д

Драматичният театър „Стоян Бъчваров“ се готви
да посрещне своя
100-годишен юбилей през 2021
г. с напълно обновен сграден
фонд. След като през 2013 г. бе
ремонтирана основната сцена
със средства от ОП „Региони в
растеж“, преди дни бе положено начало на изпълнението на
проект по ОП „Региони в развитие“ за обновяването и на
сцена филиал. И двете сгради
са паметници на културата.
Индикативната стойност на
дейностите, които предстоят
за ремонта на филиала, е 7,1
млн. лв. Преди дни кметът
Иван Портних връчи официално документите на ръководството на театъра. Сред тях бе
и споразумението между Министерството на културата,
Община Варна като бенефициент и Театрално-музикален
продуцентски център Варна,
като партньор.
Проектът предвижда цялостен вътрешен ремонт на зрителната зала, обзавеждане с
нови зрителски кресла, реконструкция и модернизация на
сценичното пространство с въвеждане на нова механизация
– въртящ кръг и повдигащи
съоръжения; изграждане на
нова камерна сцена; ремонт,
разширяване и модернизация
на репетиционната зала, пълна подмяна на ВиК мрежата.
Историческата справка сочи,
че основен ремонт на сцена
филиал не е бил извършван
повече от половин век. Въз-
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раждането на сградата ще
бъде извършвано под взора
на Иван Церов, (кметът на
Варна 1909 – 1912), положил
през 1912 г. основния камък
на театъра, чийто строеж се
проточва чак до 1932 г. Негова
скулптора бе открита преди
месец в градинката пред ДТ
„Стоян Бъчваров“. Обновяването на красивите сгради е
част от политиката на Община
Варна за съхранение на културно-историческото наследство в морската столица. В резултат напълно възстановени
са вече сградите - паметници
на културата, като Юнашкия
салон, Дома на флота, Моряшкия клуб, разположени в сърцето на Варна.

R Кметът Иван Портних връчи

на екипа на ДТ „Стоян Бъчваров“
подписаното споразумение с
Министерството на културата за
ремонта на сцена филиал

Q Паметник на един от първите

варненски кметове Иван Церов,
управлявал града в периода 1909 - 1912
г., бе открит в градинката пред
театъра. Именно той поставя
началото на строителството
на сградата, която е паметник на
културата

съдържание от

Започна изграждане на
рибарско пристанище във Варна

С

Строително-монтажните работи на новото рибарско пристанище в местността
Карантината, район Аспарухово, вече започнаха. Проектът се
финансира по Програмата за
морско дело и рибарство, чрез
Европейския фонд за морско
дело и рибарство.Общата стойност на проекта е 13,7 млн. лв,
от които 7,9 млн. лв. е безвъзмездната финансова помощ, а
собственият принос на Община Варна е 5,7 млн. лв. Новото
рибарско пристанище ще бъде
построено по проект на Центъра по хидро- и ареродинамика
към ИМСТ – БАН. Ръководител
на екипа е проф. д-р инж. Румен
Кишев, а подводната хидрография с подробна снимка на
морското дъно са дело на инж.
Иван Добрев. Основната цел е

осигуряване на възможност за
ефективно, регламентирано,
сигурно и хигиенично разтоварване, съхранение, първа
продажба и спедиция на уловите от риба. Реализацията му ще

Пристанът е
предвиден за над
100 плавателни
съда.
осигури устойчиво развитие на
риболовната дейност в общината, запазване на рибарството
кат занаят, създаване на нови
работни места. В момента съществуващото рибарско пристанище няма защитена аква-

тория за безопасно акостиране
на рибарските лодки, а територията му е недостатъчна. Това
ни мотивира да стартираме новия проект, обяснява кметът
на Варна Иван Портних. След
реализацията му територията
и акваторията на новото рибарско пристанище ще бъдат
организирани така, че според
предвижданията в Общия устройствен план на Варна да се
осъществява поетапно продължение на достъпа край морето
в източна посока до нос Галата
и оттам – на юг.
Пристанът е предвиден за
над 100 плавателни съда. Ще
бъде извършено пристрояване
и надстрояване на съществуващото хидротехническо съоръжение, изграждане на нови
пристанищни съоръжения за
защита от ветрово и вълново

въздействие, за обслужване
на риболовни кораби и първа
продажба на уловите от прясна риба. Откъм брега ще има
голяма рампа за колесари, за
да влизат лодките в морето,
сервиз за ремонт на плавателните съдове. Рибарското
пристанище „Карантината“
ще бъде най-модерното по Северното Черноморие, уверяват
проектантите. Пристанът ще е
естествен завършек на Аспаруховия парк, който Община
Варна предвижда да превърне
във втората Морска градина на
Варна - с изграждане на алеи и
места за отдих. Самата форма
на вълнолома ще е с място за
пешеходци и разходки из порта, без да се пречи на работата
и лодките. Строежът на пристанището трябва да завърши
през 2020 г.

Нов образователен кампус
събира красиви умове

Н

Новата сграда на Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ във Варна ще бъде пример
за училище на XXI век. Идейният проект предвижда строителство
на 4-етажна сграда с РЗП от 20 000 кв.м,
осигуряваща най-модерни условия за
учебен процес. За реализирането му правителството вече прехвърли на Община Варна два терена с обща площ около
22 дка. Математическата гимназия е едно
от емблематичните училища във Варна,
чиито възпитаници завоюват ежегодно
отличия в национални и международни олимпиади. И през 2019 г. младите
красиви умове спечелиха първо място в
конкурс на НАСА за космически колонии,
както и златни медали в състезания по
астрономия, физика, информатика, математика, природни науки. В момента
училището дели една сграда с ОУ „Захари
Стоянов“, затова е крайно необходимо да
осигурим комфортна среда за децата от
двете учебни заведения, казва кметът
Иван Портних.
„През последните две години обсъждаме възможностите как Варна от Град

на знанието с над 38 000 ученици и над
40 000 студенти да продължи развитието си като Град на високите технологии.
Конкретната задача е изграждането на
първия в България Математико-технологичен кампус. Защото високотехнологичните компании, които все повече
навлизат в България, а и във Варна, все
по-трудно намират кадри. Тези, които
осигуряват университетите, не са достатъчни, затова вече се търсят отличниците в училище“, казва кметът. Целта на
новия кампус, разположен на 22-та дка,
ще бъде създаване на условия за отлична
подготовка и развитие на младите хора.
Освен новата сграда на Математическата гимназия, която предстои да бъде
изградена, там са базирани и две професионални гимназии, като първата – по
горско стопанство и дървообработване,
вече е с реновирана сграда по ОП „Региони в растеж“. Извършено е частично
преустройство на част от първия етаж
на учебно-производствения корпус чрез
изграждане на нови кабинети и работилници за професионална квалификация.
Ремонт е предвиден и за Професионална-

та гимназия по електротехника. Тези три
училища обхващат около 2700 ученици
и са естествената среда за развитие на
технологичните млади таланти.
„Амбицирани сме да превърнем района в център за обучение по математика,
информатика, технологии, техника. Ще
инвестираме средства в обновяване на
инфраструктурата, на сградния фонд, ще
осигурим технологично оборудване,ще
изградим обекти с общи функции - като
плувен басейн, многофукционална спортна зала, с цел осигуряване на условия
за спорт на всички ученици. Човешкият
капитал привлича инвестиции, не само
политическата стабилност, данъчните
преференции и климатични условия. Вярвам в това“, казва кметът Иван Портних.
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Ханове и
пирамиди
Зад недостроените
стари крепости в
Историческия парк
край Варна се крие една
доста съвременна
финансова схема за
наивници
автор
Йоан Запрянов
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Огромната бронзова статуя на тракийски стрелец е
толкова голяма, че
спокойно може да бъде видяна
дори от магистрала „Хемус“.
Тя символизира свободата и
се намира в центъра на все
още незавършения и неоткрит
Исторически парк до Варна.
Другата й цел е да привлича
туристите към парка, който
според създателите трябва да
бъде най-големият подобен в
света. В него трябва да има не
само (сравнително) автентични възстановки на това как и

О

къде са живели траки, римляни и българи по тези земи, но
и посетителите да се хранят с
автентична за времевия период храна и да се учат на древни занаяти.
Историческият парк, който
се намира в село Неофит Рилски, на 30 километра от Варна,
се управлява директно от акционерното дружество „Исторически парк“ и трябва да
отвори на 22 юни. Това е официалната част. Неофициалната е, че зад огромните статуи
на този „Дисниленд“ за ханове
и траки наднича потенциална
финансова измама, която е в
най-добрия случай на ръба на
закона. Но да започнем поред.

Всичко изглежда
наред
Събота сутрин е, когато екипът на „Капитал“ пристига в
село Неофит, за да се срещне с
доцент Николай Нинов – един
от инициаторите на проекта,
заедно с изпълнителния директор Ивелин Михайлов.
Строителните дейности са на
високи обороти, защото до откриването на първия етап от
парка остават по-малко от два
месеца. Нинов се появява, но
обиколката на огромната строителна площадка се прави с
Роман Георгиев, заместникуправител в дружеството.

Георгиев е запален историк.
Показва в детайли къде кое
трябва да се намира и обяснява, че слабият напредък
(въпреки строежите от две
години насам) се дължи на
това, че по-голямата част от
дейностите всъщност са под
земята като прекарване на
тръби. Освен крепостта, кръстена „Баба Вида“, която играе
ролята на вход, е почти готов
и тракийският тюрзис (царска
резиденция - бел.ред.), който
в средата на май, още преди
откриването, вече се използва
като декор за бъдещия филм
„Диви и щастливи“. В селото
от 2016 г. работи и Неолитното
селище, дело на същия екип.
Дори далеч от завършен,
паркът изглежда внушително. Що се отнася до автентичността, която изглежда
пожертвана на някои места,
екипът казва, че търси широката публика сред туристите, а не тази на „традиционно
дребнавото общество“ на историците. Средства поне на
пръв поглед не се пестят и
споменатата тракийска резиденция например е направена
от мрамор.

Как 1 лев става 250 лева
Всъщност отвън всичко изглежда наред – докато не стане дума за финансирането на
проекта. В интернет форумите вече от години се обсъжда
дали това е добра инвестиция.
Преобладаващото мнение е,
че има огромни сигнални
лампички. Първата е начинът, по който дружеството
набира пари. „Исторически
парк“ има емитирани първоначално 50 хил., а след това
1 млн. акции с номинал 1 лв.
Всички те са изкупени и от документите от последното събрание на акционерите личи,
че 838 200 акции от всички
са собственост на четирима
души – Николай Нинов, Силвия Попова, Николай Хитов и
адв. Анатоли Савов, но от протоколите на общите събрания
и присъствалите на тях не става ясно как са разпределени
те и в кои лица са останалите.
Въпреки това обещанието на
изпълнителния директор Ивелин Михайлов, публичното
лице на проекта, е, че малките
инвеститори ще имат начин
да влияят на взимането на
решения.

Интересен е начинът, по
който се продават акциите и
съответно цената им. От емитирани 1 млн. акции целта на
мениджмънта е да се продадат 350 хил. от тях, като даден
инвеститор трябва да си купи
поне 200 бр. акции. В началото
цената на един такъв пакет е
36 хил. лв. След това тя става 42 хил. лв., а днес вече е 50
хил. лв., или 250 лв. за акция.
Това означава, че теоретично компанията има пазарна
капитализация от 250 млн.
лв. По същия начин обаче би
могла да бъде и 500 млн. лв.
или дори милиард. Цената
на акциите се определя не
по някакви ясни критерии,
а само според решението на
набиращите капитал. Освен
това няма обявена процедура
по набиране на капитал, което

КФН казва, че предлагането на акции
на дружеството
не представлява
публично предлагане на ценни книжа,
защото „на интернет страницата не
е налично предложение за инвестиране“.

означава, че дори и някой да
купи акции, това може да стане от съществуващ акционер,
което означава, че парите ще
постъпят в него, а не в касата
на дружеството.
В случая инвеститорите си
ги купуват от физическо лице,
най-често представител на
консултантската фирма „Тогедър“, в която Ивелин Михайлов е директор, срещу 250
лв. Вместо да се издадат нови
акции, всички пари се вливат
в една обща сметка.
Във форумите в интернет
могат да се намерят дори празни форми на договорите, които подписват кандидатите за
акционери – проста бланка за
прехвърляне на ценни книжа
на каквато цена бъде написана в него.
Има различни ясни механизми, по които компании,
търсещи капитал, могат да
наберат такъв - единият от тях
е през фондовата борса. Може
би причината „Исторически
парк“ обаче да не е направил
първично публично предлагане е, че компаниите, които излизат на борсата, подлежат на
регулация и подобни ценови
механизми не биха били възможни. В отговор на запитване от „Капитал“ Комисията по
финансов надзор отговори, че
по нейните критерии предла-

гането на акции на дружеството не представлява публично
предлагане на ценни книжа,
защото „на страницата не
е налично предложение за
инвестиране“, следователно
кръгът от лица, към които е
насочено, е под изискваните
от закона 150 души и не попада в нейните правомощия.
Това е формално разглеждане
на закона, но помага на „Исторически парк“ да избегне
регулациите.

Не акционери,
а съдружници
Самият Михайлов обаче не
крие, че общо инвестиралите
са хиляда души, някои от които с крупни суми до 1 млн. лв.
Това не може да бъде верифицирано по очевидни причини,
не е отразено и в Търговския
регистър. Самият той се разминава в твърденията - през
септември 2017 г. казва, че
„Исторически парк“ вече е
продал 250 хил. акции на дребни инвеститори и остават още
100 хил. Две години по-късно
казва пред „Капитал“, че продадените на дребни инвеститори са 200 хил.
Обяснява, че гаранцията,
че парите ще отидат в парка, а
няма да останат в нечия сметка, е самият той и доверието
на акционерите в него. > 64
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Q&A
Ивелин Михайлов,
изпълнителен директор
на “Исторически парк”, пред
“Капитал Градове”

Спираме да предлагаме
акции след откриването
Каква е прогнозната стойност на проекта и колко от нея е осигурена?
> Цялото завършване на проекта ще струва около 250 млн. лв.
Тръгнахме с една идея, която разучихме, като пътувахме и разглеждахме модели в чужбина. Ние все пак трябва да накараме парка и да
работи, така че виждаме какви ниши отваря паркът – ниши, които да
донесат добра доходност и същевременно да повишат стойността
на самия проект. Когато първоначално правехме атракциона, идеята
беше той да се ползва от хотелиерите по Черноморието. Мислех,
че заедно можем да работим, но впоследствие видях, че самият
туристически бранш е много заспал. Първото, което видяхме, е, че
ни трябват места за настаняване, но само за отбрани хора – тези,
които са по-платежоспособни.
> В самия парк искаме да има натурални храни. Искаме да направим
оригинални храни с рецепти от различни епохи. Защото хората тогава са били по-здрави, отколкото сега – умирали са, но от механични
проблеми или от болести, които съвременната медицина излекува.
Каква част от тези 250 млн. лв. в момента са осигурени?
> Около 70 млн. лв.
Каква част от тях вече са инвестирани в парка? От петте фази
на парка до коя достига финансирането?
> Всичко е инвестирано. Те са пет фази на самия проект, но ние имаме
и къщи, пазари, конна база и други неща, които трябва да направим.
Персонал, ноу-хау, много неща, които не виждате в момента на проекта, които ще се добавят на момента. Така че до момента са вложени
70 млн. лв. във всичко това.
Как смятате да набавите останалите 180 млн. лв.?
> По различни начини. В момента имам определен капитал, който е
заделен за втората част от Историческия парк – той е около 12 млн.
Сега август или септември ще го издърпам, когато започнем да правим втората част в самия комплекс. Повече няма да продаваме акции
след 22 юни, няма да търсим дребни инвеститори, съдружници.
Продадохте ли всички 350 хил. акции, които бяха заделени за
дребни акционери?
> Не, не сме, но колкото сме продали, толкова. Ако целият проект е 1
млн. акции, да кажем, че около 78% ще останат в един инвеститор.
Една от основните точки в плана на “Исторически парк” беше, че
малките инвеститори ще могат да се обединят в нещо, което да
има контрол или най-малко влияние.
> Това, което правим ние, е да се вслушваме в хора, които дават идеи
за общото благо. Силата на този проект е да създаваме общество.
Ако по някакъв начин големите инвеститори се възползват от малките, това значи рязко намаляване на паричния поток. Това е защитата,
която имат малките акционери.

Цялото интервю вижте на
www.capital.bg
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Казва, че до момента са събрани 70 млн. лв., а общо имат
нужда от 250 млн. лв. Първоначално проектът трябва да
струва 100 млн. лв – 50 млн. лв.
за общи строителни дейности
и 50 млн. лв. за довършителни
работи и оборудване.
Самата емисионна цена на
акциите се определя именно
така – прогнозната цена на
проекта, разделена върху
един милион, или броя на емитираните акции. Казва още, че
при откриването на парка в
края на юни приключва набирането на средства от дребни
инвеститори.
В отговор на множество
запитвания защо не набира
капитал през борсата във видеата си Михайлов обяснява,
че БФБ е такава само на думи
и никоя голяма компания не
е набирала успешно капитал
през нея.
Отрича да става дума за
публично предлагане, въпреки че видеата му до голяма
степен могат да бъдат тълкувани и така. Нещо повече,
пред „Капитал“ той казва, че
фирмата не продава акции, а
„набира съдружници“ и цялостно се опитва да избяга от
определението „акционери“. В
същото време обаче в празния
договор за покупко-продажба
ясно е записано, че става въпрос за продажба на „акции“ от

„Исторически парк“.

Хан Михайлов
Ивелин Михайлов е представян като двигателя и лицето
на целия проект. За хората,
които се интересуват от парка, той е буквално навсякъде.
Освен с медийни изяви Михайлов запълва времето си, като
води редица седмични предавания в YouTube канала на
компанията си „Тогедър“: „Големите финансови заблуди“,
„За предприемачеството“,
„Бедността е болест и ние я
лекуваме“ и, разбира се, „Исторически парк – инвестиция
с огромен потенциал“. Към
тях добавяме и още стотици
други клипове, които не са на
седмична база. Иначе казано,
Михайлов създава толкова съдържание, че всеки влогър би
му завидял – особено като се
има предвид, че той е и част от
борда на директорите в поне
толкова фирми, колкото е и
броят на видеопоредиците му.
Именно в поредицата за
парка вече от години Михайлов опитва да убеди дребни
инвеститори в това, че става
дума за добра и чиста инвестиция. Обещанието към инвеститорите е, че веднъж след
като заработи напълно паркът
(което на теория трябва да се
случи през 2022 г.), те ще започнат да получават пасивен
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През очите на един
инвеститор
Иван Донев* (името е сменено)
разбира за „Исторически парк“
от телевизия „Блумбърг“, където
Ивелин Михайлов гостува във
вече несъществуващото предаване Boom &
Bust. „Впоследствие разбрах за канала на
„Тогедър“ в YouTube, където имаше доста
неща за финансова грамотност, както и специално отделен раздел за парка“, разказва
той. „Започнах да преглеждам предаванията още от първия епизод и останах доста
впечатлен от размаха, с който се представя
проектът.“
Донев остава впечатлен и от партньорите на „Тогедър“ – българските клонове на
австрийските застрахователни компании
Uniqa и GRAWE. Донев отива и на един от
семинарите на „Тогедър“, където се запознава с възможностите за инвестиране в
„Исторически парк“ и „Асендинг“ – друга
свързана фирма, която се занимава с инвестирането в имоти.
„Всичко изглеждаше чудесно, казва той.
Млад и амбициозен екип с чудесна идея за
популяризиране на българската култура и
подпомагане на местния бизнес.“
Донев започва да се съмнява, когато
пред него е представен бизнес планът на
парка. „Преди всичко това изобщо не беше
професионално разработен бизнес план
за инвестиция от такъв мащаб. Липсваха
цели раздели, имаше огромни пропуски в
наличните звена, както и очевидна липса
на опит в туристическия бизнес, казва той.
За сметка на това беше пълно с ненужна
информация, както и някои странни бисери – например идеята охраната да следи
всички, които правят снимки, дали са си
платили допълнително за тях, да гони и
глобява нарушителите.“
За заявената очаквана бройка туристи според Донев са нужни „поне 300 тоалетни, 500 души кухненски персонал,
автогара от поне 300 места за автобуси,
подземни паркинги и поне 50 душ кабини
само за кухненския персонал.“ Вместо
това в плана намира шест стоянки за автобуси, един човек, който да прави кафе
сутрин за прогнозираните около хиляда
души, две зали за хранене и шест тоалетни – четири дамски и две мъжки. Общо за
активния сезон според плана от 2017 г. се
предвижда персонал от 330 души на две

И
доход от 5000 лв. на година.
За да се случи това, според
изтекъл в интернет бизнес
план на дружеството от 2017 г.
(Михайлов казва, че има нов)
паркът трябва да приеме 300
хил. туристи през първата си
пълна година и 600 хил. туристи през четвъртата. Това
значи първоначално 800, а
после 1600 души всеки ден от
годината. Цената на входа ще
бъде 35 лв., но това е сравнително малко перо в теоретичните приходи – почти всичко
в атракциона, от стрелба с лък
до уроци по различни видове
занаятчийство, ще струва значителни суми.
Михайлов казва, че това
всъщност са консервативни
оценки. Прогнозира, че през
2019 г., дори при по-малко от
половин година за работа на
под една пета от парка, той
ще приеме 200 хил. туристи.
Това ще значи доста над хиляда души всеки ден.
Във видеопредаванията си
Михайлов говори за начина на
финансиране на проекта – от
купуването на акции от физически лица до облигационните
емисии с 40 и 20% лихва, които
дружеството отпуска в началото на проекта, за да купи земята в село Неофит. Подобна
лихва говори за доста рисков
проект, при положение че тези
по банковите инвести- > 66

смени. През неактивния - 50 души. „Дори
и тези неща в бизнес плана обаче са бели
кахъри спрямо инвестиционната страна
на нещата, където батакът е значително
по-голям.“
Когато Донев достига до начина на предлагане на акции и издаване на облигации,
червените лампички се превръщат в сирени. „Макар и свързани фирми, на пръв
поглед „Тогедър“ и „Исторически парк“ не
правят нищо незаконно. Всъщност обаче
продават акции в нарушение на закона.
„Тогедър“ продават акции с обещанието, че
набират капитал за парка, но се оказва, че
акциите отдавна са разпродадени в целия
си размер от 1 млн. по 1 лв., които пари вече
са постъпили в парка“, казва Донев, който
остава изненадан, че това дори е потвърдено от Михайлов в публичен видеоклип.
„Акциите се продават след това от „Тогедър“ за над 200 лв., като не знам каква е цената им в момента. До неотдавна на самия
сайт имаше информация за продажба на
вече продадените акции и тяхната цена“,
казва той. Информацията вече е премахната от сайта на „Исторически парк“.
Потенциалният инвеститор остава още
по-неприятно изненадан от факта, че дружеството по негови думи е предварително
източено чрез емисията облигации. „Законовото нарушение при облигационните
емисии е, че решението за отпускането им
не е взето от общо събрание на акционерите, които биха могли да предотвратят
източване на дружеството, а само от управителния съвет.“
В крайна сметка Донев решава, че няма
да инвестира в „Исторически парк“. Много
други обаче го правят според Михайлов.
Във Facebook страницата на парка и „Тогедър“ често се споделят снимки и на хора,
които са си купили златни или семейни
карти по фирмената програма лоялност,
които включват в себе си намален входни
такси и отстъпки за атракциони в бъдещия
функциониращ парк. Въпросните набрани
70 млн. лв., или каквато и да било по-голяма набрана сума, липсват в годишните
финансови отчети. Дори и в оптималния
случай да става дума за 200 хил. продадени
акции по 250 лв., въпреки че цената през
по-голямата част от времето беше по-ниска,
сметката не излиза с около 20 млн. лв.
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QНа 22 юни се отваря само
първият от планираните
пет етапа в парка

ционни заеми са около 3-4%, а
по корпоративните облигации
са малко по-високи.
Според сайта земята, общо
13 декара, е купена през 2014
г., а днес Михайлов казва, че
„Исторически парк“ продължава да изкупува земя в селото, защото плановете стават
все по-амбициозни.
Съдбата на емисиите облигации е неясна. В един от клиповете си Михайлов казва, че
те са погасени, в друг – че част
от тях са превърнати в акции
(но увеличение на капитала
на дружеството с конвертиране в Търговския регистър
няма), а пред „Капитал“ – че
облигациите са изкупени „от
моя фирма или фирма, близка
до мен.“ „Изкупени са, за да не
увеличаваме броя на акциите.
Иначе трябва да го увеличим,
да правим административни
договорки с другите акционери, на които сме обещали
да не ги товарим с допълнителни вноски“, казва той.
Според КФН има общо пет облигационни заема, издадени
„при условия на частно пласиране“, което също не попада в
тяхното поле.

Обръч по български
Въпросът с близките до него
фирми и свързани лица е
проблем по редица причини.
Първият е, че Михайлов е
длъжник сам на себе си, което отваря една потенциална
вратичка в законодателството. Ако едно дружество фалира, то при ликвидацията на активите пари получават първо
облигационерите и чак след
това акционерите. В случай
че стойността на активите не
е достатъчна, за да се покрие
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всичко, то печеливши са облигационерите, а акционерите по стар български обичай
пият една студена вода.
Тук идва втората сигнална
лампа. В началото на годината Българската народна банка (БНБ) глоби дружество, в
което Михайлов държи 54% от
акциите - „Българска парична
група“, с 15 хил. лв. Причината е привличане на влогове без
лиценз за банкова дейност.
Проблемите не спират дотук. Михайлов, Николай Нинов и други хора в проекта на
практика плащат сами на себе
си със събраните пари от прехвърляне на акции. След като
една акция с номинал 1 лв. се
продаде за 250 лв., тя се влива
в обща сметка, след което отива за дейности в парка. Там те
се поемат от „Трежър“ – дружеството, на което е поверено цялостното художествено
изпълнение на проекта. То е
собственост 50/50 на Николай
Нинов и Силвия Попова. Тъй
като те са двама от общо четиримата големи акционери, те
са както възложители, така и
изпълнители.
Самите акции се продават
от консултанти на „Тогедър“ компания, в която Михайлов е
директор. Търсенето на инвеститори е агресивно, като се залага на познати прийоми - от
обещания за огромни печалби
в бъдеще до по-емоционални
подходи на тема патриотизъм
и културното развитие на България. Самият Михайлов обаче посочва, че акциите не се
продават от „Тогедър“, а от
физически лица, които просто
по случайност работят като
консултанти във фирмата. Голям брой хора като създателя

на SmartMoney.bg Стойне Василев, който предупреждава
чудещите се дали да инвестират за потенциална измама,
стават жертва на лични атаки
във видеата на Михайлов.
В интервюто си пред „Капитал“ Михайлов казва: „Рискът за акционерите е аз като
изпълнителен директор да
не давам поръчки на фирми,
близки до мен.“ Добавя още
„изпълнителите на художествената част в момента са изцяло контролирани, пряко или
косвено“ от него. А за инвеститорите казва: „Не бих препоръчал на човек да инвестира
в този проект, ако не познава
лично изпълнителите.“

Мечтите са безплатни
– поне за някои
Никой не може да даде отговор на въпроса колко от парите реално достигат до самия
парк, но такива със сигурност
има, защото дейностите в село
Неофит Рилски продължават.
Междувременно проектът
става все по-амбициозен, поне
на хартия. Дори без да е готов
паркът и без да е направил и
един лев приходи от вход,
Михайлов и екипът му вече
планират допълнително разширение, което да включва
конна база, хотелска част „за
по-платежоспособните“, организиране на събития и строеж

извън сегашните граници на
проекта.
Михайлов не дава и ясен
отговор как смята да набере
останалите 180 млн. лв., след
като казва, че няма да бъдат продавани повече акции
след откриването през юни.
„В момента имам определен
капитал, който е заделен за
втората част от Историческия
парк – той е около 12 млн. Сега
август или септември ще го
издърпам, когато започнем
да правим втората част в самия комплекс, казва той. Така
имам на определени места
оставен капитал, който ще се
вдига, но ако кажа къде точно ще се вдига, това значи да
си наруша бъдещите инвестиции в същото място, защото и други хора ще прочетат
това интервю, а това нарушава цикъла на умножаване на
капитала, който аз съм предизвикал.“
Така, освен че не е ясно
дали изобщо има набрани 70
млн. лв., както и колко от тях
са инвестирани, не е ясно колко пари ще губи дружеството
от облигационните емисии с
лихви между 20 и 40%, изкупени от свързани дружества.
На този фон Михайлов все
пак е учудващо искрен. Като
своя професия във Facebook
той е записал „продавач на
мечти“.

Моят капитал
Инвестиции/Пазаруване/Свободно време

Лято на север
Какво предлага Северното
Черноморие и защо да го изберем
за следващата си почивка

>74

От гларус на
гларус и от
авер на авер

Интересът към крафт
бирата във Варна расте
благодарение на усилията на
представителите на бранша

>82

Последните
самураи на Варна
>68

През годините
съвременното изкуство
е намирало пристан
тук. Тази сцена забави
обороти, но все още се
движи по малките улички
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R Залив Болата
се намира в
непосредствена близост
до нос Калиакра

Лято
на север
Какво предлага
Северното
Черноморие и защо
да го изберем за
следващата си
почивка
автор
Йоанна Иванова

Ако попитате приятелите си къде ще
прекарат лятната
почивка или направите ретроспекция на собствения си избор досега, в списъка
ще има няколко неща: Гърция,
Турция, може би Кипър и, разбира се, някое българско градче на юг от Бургас.
За съжаление Северното
Черноморие все още остава
извън летните планове на
мнозинството българи. То
обаче има все повече, което
да предложи като туристическа дестинация. Особено
ако търсите да избягате от
тълпите, пренаселените курорти и шума на заведенията.

А

Варна
Започнете пътешествието си
от тук, дори да сте посещавали града и преди. Лятото
е сезонът, в който Морската
столица е най-красива и може
най-добре да покаже всичките
си предимства. Предлагаме
ви да отседнете в Airbnb или
хотел в близост до Морската
градина, откъдето лесно се
стига до всички интересни
локации (още повече ако за
целта наемете електрическо
колело - виж стр.40)
Можете да се разходите
по Крайбрежната алея, която
предлага разнообразие от заведения (вижте гида на стр.88),
или да продължите до новообособената пешеходна зона
до Морската гара. Там освен
коктейли, морски дарове и джелато с предварителна резервация може да се наеме и яхта за
разходка в морето или Варненското езеро. Има сериозни въпросителни към управлението
на делфинариума напоследък,
но ако пътувате с деца, това все
още е единствената такава атракция на Черноморието.

Балчик
От Варна ще пристигнете в
Балчик за по-малко от час. В
града е пълно с малки семейни хотели и къщи за гости, но
ако предпочитате, можете да
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със собствен ресторант, където можете да опитате продукцията на място, ако не искате
миди (виж стр.50).

Нос Калиакра

отседнете в по-големите хотелски комплекси в близост. В
Балчик задължително трябва
да посетите Университетската
ботаническа градина, която
е известна с колекцията си
кактуси и сукуленти и която
по нищо не отстъпва на ботаническите градини в чужбина.
В непосредствена близост се
намира и Балчишкият дворец
- някогашната лятна резиденция на румънската кралица
Мария Единбургска.

Село Българево
Още 20 минути на север е Българево - най-близкото населено място до нос Калиакра. В
него се намира познатата
вече в цяла България мидена
ферма “Дълбока”, където се
отглеждат екологично чисти
черноморски миди. В най-топлите месеци е добре да отидете с резервация, тъй като
ресторантът е изключително
популярен. По-неизвестно
е, че в селото е и фермата за
охлюви “Еко-Телус”, която е
отворена за туристически посещения. Фермата разполага

От Българево само за 10 минути ще стигнете до нос Калиакра. Носът е едновременно
природен и археологически
резерват и е един от 100-те национални туристически обекта. Там можете да разгледате
останките от древна крепост
и да посетите прилежащия
музей, в който са показани
откритите в резервата находки. Носът е вдаден на 2 км в
морето и оттам се откриват
забележителни гледки във
всички посоки.

Залив Болата
В непосредствена близост се
намира едно от най-красивите
места по цялото крайбрежие залив Болата. Заливът е част
от резерват Калиакра, заради
което там няма да видите заведения, но е разрешено за плажуване, така че си отделете
поне ден за това.

Тюленово
Когато говорим за Северното
Черноморие, няма как да не
споменем скалния бряг на
село Тюленово, откъдето някога е можело да се наблюдават стада тюлени. Днес такива
няма, но Скалната арка и многото подводни пещери правят

селото интересна дестинация
както за туристи, така и за почитатели на гмуркането и на
скалното катерене.

R Районът около
нос Калиакра
е перфектен
за разходка с
ветроходна яхта

Плажове
Ако нощувате в Балчик или
някое от селата в околността,
можете на практика всеки ден
да избирате различен плаж,
до който да стигате лесно и
бързо. Освен Болата особено
препоръчваме плажовете в
Крапец и Дуранкулак, където е гарантирано, че няма да
се надпреварвате за място
с други туристи. Широките
пространства на Шабла също
не са за изпускане.

capital.bg | юни 2019 | К Градове

70 | СВОБОДНО ВРЕМЕ
QАнтоанета
се занимава с
ветроходство от
няколко години,
но то е нейната
страст

Внучката на
капитана
С ветроходна
академия „Кор Кароли”
Антоанета Георгиева
иска да върне на
варненци интереса към
ветроходството като
спорт, хоби и професия
автор
Йоанна Иванова

Събота следобед във
Варна. Слънчево е и
има лек вятър. На
пешеходната зона до
Морската гара е пълно с хора
- някои се разхождат, други карат колело, трети са предпочели новите заведения в района.
Колкото повече приближавате
към разположеното в близост
Яхтено пристанище, толкова
по-малко хора срещате по
пътя си.
Това иска да промени Антоанета Георгиева, която с
усмивка скача от акостиращата яхта под знамето на
ветроходна академия “Кор
Кароли”. Антоанета съосновава академията през 2018 г.
с една цел - да популяризира
ветроходството чрез достъпни
курсове и да предаде на повече варненци ветроходни уме-

С

Варна е допълнително облагодетелствана
заради Варненското езеро, където
може да се плава,
ако условията в
морето не позволяват.
К Градове | юни 2019 | capital.bg

Кор Кароли
През 1976 г. кап. Георгиев успешно завършва състезанието
ОСТАР – 76 (Observer Singlehanded
Transatlantic Race – ветроходна
регата за сами мореплаватели
от Портсмут до Нюпорт). След
това той предприема и околосветско пътуване с яхтата си
„Кор Кароли“ - от кубинската
столица Хавана в края на същата
година. Преминава през Панамския канал и Маркизките острови, Самоа, Фиджи, Нова Гвинея и
Австралия и стига до Кейптаун,
от другата страна на Индийския
океан. Капитан Георгиев достига
Хавана на 20 декември 1977 г.,
изминавайки 23 хил. морски мили.
Яхтата е 9-метрова и е построена в Полша.

ния и знания. Защото в крайна
сметка колко са градовете по
света, в които човек има възможността да изпие сутрешното си кафе на палубата на яхта
или да поплава след работа?

Ветроходството
като кауза
Докато говори за ветроходство, очите на Антоанета
блестят. Подобно на всички
останали ветроходци тя наистина харесва това, което прави. Морето има този ефект - тя
се занимава с това от едва няколко години, но достатъчно,
за да превърне ветроходството
в своя кауза. Предишната й работа е на твърда земя - работи около петнадесет години
в банковия сектор. През 2015
г. започва да се занимава с
обществено полезна дейност.
Някъде тогава истински се отдава на ветроходството и се
замисля за състоянието му
във Варна.
“Какво е икономиката по
дефиниция? С ограничен природен ресурс да се постигне
максимална ефективност. За
мен това е един много болен
проблем във Варна. Ние й казваме Морска столица, а всъщност въобще не използваме
морето”, посочва очевидното
Антоанета.
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QВарна е допълнително облагодетелствана заради
Варненското езеро, където може да се плава, ако
условията в морето не позволяват

За ветроходството няма
лошо време - ти
можеш да го
практикуваш в
студено и топло
време, в слънце и
дъжд.

Не на последно място е
липсата на стимулиране от
общината. Варна има всички
дадености за развитието на
ветроходството, но е нужно
време и преди всичко инвестиции. “Развитието като ветроходна дестинация може да
привлече изключително много
бизнес и туристи”, посочва тя.
Това е важно и защото истинското ветроходство не е сезонен спорт. “Няма лошо време
- ти можеш да го практикуваш
в студено и топло, в слънце и
дъжд.”

Спорт, професия,
хоби, терапия
Ако и да е под платна само
от няколко години, морската
сол е в кръвта й. Дядо й - капитан Георги Георгиев, е първият българин, обиколил света
на яхта през 1976 г. Негова е
прословутата “Кор Кароли”,
която днес е във военния музей
на Варна и на чието име е годишната регата в Черно море.
“Една от каузите на дядо ми е
била повече хора да обърнат
внимание на ветроходството,
което той популяризира именно с това постижение”, разказва Антоанета. Четиридесет
години по-късно неговата наследничка се бори със същото.
Тя започва своята мисия с
два проекта под шапката на
Яхт клуб „Кап. Г. Георгиев Порт Варна“ - „Под ветрила“
(2016 г.) и „Ветроходна академия“ (2017 г.). Проектите са финансирани от община Варна и
Министерството на младежта
и спорта и включват обучения
по ветроходство на млади хора,
регатно съдийство и провеждане на първата за България
междууниверситетска регата
„Академика“.
Проектите показват на
Антоанета, че в града има изключително голям интерес, но
някой трябва да се занимава
с това. Затова през 2018 г. тя
и ветроходецът Павлин Над-

ворни основават ветроходна
академия „Кор Кароли” като
социално предприятие (като
управител в Търговския регистър е записана майката на
Антоанета).

Митове и възможности
Според варненката има няколко фактора, които пречат на
повече българи да практикуват ветроходство. “Подценяваме това, което имаме като
ресурс, подценяваме, че сме
морска държава”, смята тя. И
обяснява: “Черно море е едно
уникално море, освен че е много красиво, това море е най-добрият учител по ветроходство.”
По думите й Черно море има
много предимства - ниска соленост, по-малка плътност на
водата, затворено море. Варна
е допълнително облагодетел-

Ветроходната
академия предава
знания и умения,
но нашата
крайна цел е да
накараме хората
да видят магията
на морето и
ветроходството.

ствана заради Варненското
езеро, където може да се плава, ако в морето условията не
са подходящи или ако искате
да избягате от прословутата
черноморска вълна.
Тъй като ветроходството
е занимание, което изисква
спокойствие, ресурси и стабилност, не е чудно, че преходът е това, което прекършва
развитието на това хоби. “През
80-те години на миналия век
у нас ветроходството е било в
разцвета си и изключително
много хора са се занимавали.
Сега виждаме, че много липсва
поколението от 90-те години до
началото на 2000 г. Това поколение не е имало възможност
да се учи на ветроходство”,
казва Антоанета.
Ветроходството има слава
на скъпо занимание, но тя посочва, че много зависи от сравнението. “Да имаш ветроходна
яхта не е лукс - струва колкото
една нова кола, но с тази подробност, че на яхтата можеш
да живееш, да пътуваш и да
си свободен през цялото време”, смята тя. Освен това не е
задължително да притежаваш
яхта, можеш да я ползваш под
наем, както правят огромна
част от хората. Цените на курсовете пък са като тези за ски
например.

“Ветроходството може да
бъде спорт, професия, хоби,
дори терапия”, убедена е Антоанета. Целта на ветроходната академия е да предаде
това съобщение и го прави
по два начина - единият е да
предлага курсове на достъпни цени. Академията има
три нива на обучение - ветроходство за начинаещи, за
напреднали и спортно състезателно ветроходство, като
всяко ниво се провежда от
различни инструктури и на
различна яхта. “Всеки курс
е интензивен, тридневен.
Първия ден курсистите учат,
втория - упражняват, третия
- затвърждават”, обяснява Антоанета. Завършилите курса
за начинаещи пък могат да
станат модератори, тоест да
повторят курса, като този път
помагат на шкипера.
Антоанета е мотивирана да
продължи заради досегашния
успех на академията и е убедена, че във Варна ветроходството има изключително голям
потенциал за развитие. Споделя, че сезонът за обучения
тази година бързо се запълва,
като вижда и растящ интерес
от чужденци.
“Крайната цел е да накараме хората да видят магията на
морето и ветроходството”, казва внучката на капитана.
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DELTA PLANET MALL VARNA:

Пазаруване, общуване и
забавление на едно място
Новият търговски
център извади Варна на
картата на големите
световни брандове и
предлага безплатни
зони за забавление на
малки и големи
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Имаше ли Варна
нужда от още един
мол? Има ли третият по големина град
в България капацитета да осигури успех на подобна мащабна
инвестиция? Защо един проект, замразен преди 10 години,
се оказа апетитен за инвеститорите именно сега? Тези, а и
ред подобни въпроси си задаваха варненци в началото на
2019-а, когато стана ясно, че
пустеещата от години сграда
на кръстовището на булевардите “Сливница” и “Република”
този път наистина ще бъде
довършена.
Днес, само 3 месеца след
откриването в края на март,
отговорът на голяма част от
тези питания е ясен.
На теория и преди отварянето на Delta Planet Mall търговските площи във Варна бяха
съпоставими с тези в другите
големи градове в страната –
около 250 м2 на 1000 жители
(при около 320 кв. м в София и
300 кв. м в Бургас). От гледна
точка на големите световни
брандове обаче нещата изглеждат доста по-различно:
градът с близо 400 000 жите-

ли разполагаше само с един голям мол от около 50 000 кв. м
търговска площ, или реално с
едва 125 кв. м на 1000 жители.
И това, без да се броят двата
милиона туристи, които всяка
година посещават Варна.
Този факт на практика
оставяше Варна извън картата на брандове гиганти
(така наречените anchors в
моловете). Това е и основната причина 40% от площите
в Delta Planet Mall да са заети
от търговски марки, които
отварят за първи път свой
магазин във Варна или в мол
във Варна - като Sinsay, House,
Cropp, Pinko, Mango, Desigual,
Superdry, Yamamay, CCC, Brums,
Marc O’Polo, Pepco, Cinema City,
Comsed, Ciela, Costa, Starbucks,
Domino‘s, Pizza Lab, Sport Depot,
Billa и много други.
Delta Planet е разположен
на 110 000 кв. м, заема четири нива, има над 1300 паркоместа, а отдаваемата търговска площ е над 40 000 кв.м.
Собственост е на българската компания „АП Инвест“ в
сътрудничество с Delta Real
Estate, член на Delta Holding.
Проектът е на стойност

120 млн. евро. „АП инвест“
е собственост на двамата
български предриемачи Ангел
Ангелов и Петър Дудоленски,
които имат широк спектър
от инвестиции в сферата на
недвижимите имоти, здравеопазването, селското стопанство и търговията на дребно. Delta Real Estate е един от
лидерите сред компаниите за
недвижими имоти с дейност
в много страни на Балканите.
Изпълнението на проекта е на
варненската фирма „Планекс“.
С достъпните си цени и
предизвикателните си модели
в магнит за младите хора вече
се превърнаха непознатите
досега на варненци марки на
един от най-големите модни ритейлъри в Централна и
Източна Европа - LPP - Cropp,
House и Sinsay. Клубен стил,
тениски с характер, свежи
препратки към хип-хоп културата и стрийт арта грабват
вниманието на тийнейджъри, гимназисти и студенти.
А флагманът на компанията
Reserved заема над 2000 кв. м
на два етажа в търговския
център. От LPP присъстват
в Delta Planet и със зона за дами
– Mohito, марка, залагаща на
комфортната елегантност.
Полският моден гигант LPP
стартира през 1995 г. в Гданск
с марката Reserved, а от 2001
г. е публична компания, като
акциите ú се търгуват на Варшавската фондова борса. Към
края на 2018 г. групата има
над 1700 магазина в 20 страни, а най-големите сред тях
са в Москва, Лондон и Берлин.
Експанзията на полската компания продължава и към Западна Европа, от година насам

съдържание
от ВРЕМЕ
СВОБОДНО

магазин на Reserved работи и
на Oxford Street в Лондон. В България LPP се представлява от
и „Ел Пи Пи Фешън България“
ЕООД.
„Вярваме, че Варна е един
динамично развиващ се пазар, и сме щастливи, че имаме
възможност да предложим
на гражданите и гостите
на града качествена мода на
достъпни цени“ – споделя Асен
Динолов, управител на „Ел Пи
Пи Фешън България“ ЕООД.
Магазините в Delta Planet
са изградени по напълно нова
концепция, с осъвременен дизайн и подобрена функционалност. Новата организация на
взаимодействието със служителите и околната среда осигурява по-пълноценно шопинг
преживяване за посетителите в мола.
Младежкия градски стил в
мола допълват и магазините
на познатите на варненци
марки New Yorker, LCC Waikiki,
Terranova, всеки от които заема търговска площ от над
1000 кв. м.
За пръв път във варненски
мол вече е и шведско-германският лейбъл Marc O’Polo, който импонира на съвременните
градски хора с естествените
си материи и унисекс модели.
Над 2700 са магазините на
компанията по света, сега и
Варна се приъединява към локациите.
В полюса на цветната жизненост пък своето място в
най-новия търговски център
на Варна заявява друг премиерен за града бранд – испанският Desigual. La vida es chula –
животът е красив – заявяват
темпераментните дизайнери

и го доказват със забавни, заредени с настроение модели.
С Delta Planet във Варна се завръща още една испанска марка – Mango, която се радва на
широка популярност в Европа.
Женствените предложения на
Orsay са насочени към независимите млади дами.
Ценените от варненци брандове за мъжка мода
Andrews, Tom Tailor, „Теодор“
също са избрали Delta Planet
за своите нови магазини.
И мултибранд магазините,
в които търсачите на модни
открития пазаруват с удоволствие, са широко застъпени в Delta Planet с имена като
Fan Point и Mazzo, а спортните
диктатори са територия на
Sport Depot и Sport Vision.
Към изключителните възможности за шопинг Delta
Planet добавя и атрактивни заведения със знакови за
градския стил франчайз имена като кафетата Starbucks
и Costa и българската верига
ресторанти Godzila, чиято
изненада за посетителите - с
изцяло нова концепция, предстои това лято.

Delta Planet е
разположен на 110
000 кв. м, заема
четири нива,
има над 1300
паркоместа, а
отдаваемата
търговска площ е
над 40 000 кв.м.

Но не само магазините отличават Delta Planet Mall във
Варна. Това е и единственият
мол в града, проектиран и развит като първокласен търговски център от легендарнoто
нюйоркско архитектурно студио Laguarda Low. Това означава златни предимства: повече
светлина, свеж въздух по етажите, най-големият подземен
паркинг в града на 3 нива, захранване на всяко подземно
ниво директно от улицата,
съвременен интериор.
Най-големият коз за успех
на Delta Planet Mall във Варна
е новият тип преживяване, в
което могат да се включат
всички поколения от едно семейство. За първи път морската столица разполага с фамилни интерактивни зони, в
които и деца, и родители ще
могат да се чувстват на своето място.
Гигантското Магическо
дърво е естественият - пространствен и емоционален
- център на Delta Planet Mall.
12-метрова панорамна кула,
която преминава през 3 етажа на сградата. Подобна атракция се прави за първи път
в България. Galaxy Center е зона
за най-любознателните варненци и гости на града. Приключението в космoca за тях
е с подчертано познавателен
характер, а забавлението е
поднесено модерно, с истинско потапяне в средата и с
тръпчивия вкус на откривателство.
Революционно кинопреживяване осигури на варненци
Delta Planet Mall и с първото
в града кино от веригата
Cinema City. Това е най-голе-
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мият извънстоличен кинокомплекс в страната. Мултиплексът стъпи във Варна
с 12 съвременни зали и единствения по рода си в морския
град 4DX® салон, оборудван
с технологията, която дава
най-пълното познато досега
потапяне в кинематографичното преживяване. Разтърсващото навлизане в света на
филма се дължи на ефектите,
които докосват всички пет
сетива на зрителите - вятър,
аромат, движение, вибрации,
дори светкавици и пръски
дъжд - всичко това е вплетено
в специална за всяко заглавие
хореография и се случва в синхрон с развитието на действието на екрана.
Пълният комфорт на клиентите е гарантиран - от
влизането в Delta Planet Mall,
с 1300 реални места за паркиране, през уютните кътове
с мека мебел. Клиентите на
Delta Planet Mall могат спокойно да се отдадат на безвремие в пазаруването и забавлението, тъй като връзката
им със света е гарантирана
от 10-те зарядни станции за
мобилни устройства. Те са инсталирани на видими локации,
а към всяка от тях могат да
се включват за зареждане по
8 устройства едновременно.
Модерните устройства са
предоставени от А1 и са част
от стратегията на компанията да бъде двигател на
дигитализацията в България
и да прави живота на хората
по-лесен и приятен.
За първи път във Варна пред
Delta Planet Mall е монтирана
дигитална соларна пейка за зареждане на телефони, безплатен wi-fi и възможност за ползване на полезна информация.
С условията за първокласен
шопинг, забавление и общуване, които предлага, новият
варненски мол има всички
шансове да се превърне в любимата и неотменима спирка
в маршрута на всеки турист,
пожелал да се докосне до морската столица на България Варна.
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QБратя Балачеви
превръща хобито в
бизнес и отварят своята
микропивоварна през
2017 г.

От гларус на
гларус и от авер
на авер
Интересът към крафт
бирата във Варна расте
благодарение на усилията на
представителите на бранша
автор
Йоанна Иванова

SВенцислав
Тонев е един от
съоснователите
на “Авери биърс”
и “Диагонал”
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Пазарът на крафт
бира в България и
специално Варна
преди няколко години не съществуваше.” Пред
“Капитал Градове” по темата
разсъждават основателите на
“Авери биърс” - първия магазин за такъв тип пиво във Варна - Александра Танева, Алдо
Давидов, Венцислав Тонев и
Карен Хазарян. Може да им се
има доверие, защото знаят доста за крафт бирите в България.
Четиримата първоначално
се обединяват около общия интерес към скалното катерене,
а впоследствие - към варенето
на домашна бира. Започват да
ходят по конкурси, откъдето се
връщат с добри отзиви, а впоследствие се ражда идеята за
магазина. “Липсваше ни хубавата бира и бяхме достатъчно
смели да направим магазина”,
разказват те. Така “Авери биърс” отваря врати през 2015 г., а
три години по-късно се появява
неговото естествено продължение - бар “Диагонал”, където се
предлага единствено наливно
пиво, а бирата често се сменя.
“От самото начало след като
направихме магазина, искахме
да отворим и бар, но трябваше
да мине време и да натрупаме
и опит”, разказва Венцислав.
Но пътят до този момент не
е лесен, тъй като дотогава сцената се развива преди всичко в

П

столицата. Във Варна се знае
много малко за крафт бирата.
Няколко години по-късно градът е наваксал този дефицит и
доказва, че упоритата работа
дори на малка група хора може
да донесе промяна в общата
среда. Въпреки че у нас крафт
бирата все още представлява
под 1% от общата консумация,
очакванията за развитие са
подхранвани от нарастващото
търсене в по-големите градове и по всичко изглежда, че
Варна е много важна част от
този процес. В града се намира
най-голямата българска крафт
пивоварна, популярност придобиват и други микропивоварни, а специализираните
магазини и барове се множат.

Център
на крафт бирата
“Варна и София са двата центъра на крафт бирата у нас”,
смята Деян Иванов, главен
пивовар и управител на найголямата крафт пивоварна у
нас - “Гларус крафт брюинг”.
Пивоварната, намираща се във
варненското село Слънчево, е
основана през 2014 г. и само за
няколко години брандът успя
да се наложи като абсолютен
лидер в страната, а според
представители на бранша проправи пътя на крафт бирата до
по-широка аудитория.
“Капацитетът ни е около 100
хил. литра месечно, разказва
пред “Капитал” Деян и допълва: Всеки път, когато наближим 70% от капацитета си, го
разширяваме. Миналото лято
направихме третото такова
разширение.” Иванов споделя,
че близо 90% от произведеното в пивоварната количество
се разпределя между София и
Варна в пропорционално съотношение. Брандът произвежда
пет различни вкуса и има една
лимитирана серия - Signature,
през която до момента има
представени други четири.
Според Деян Варна вече
може да се похвали с много

МЕСТА
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QДеян Иванов,
главен пивовар и
управител на “Гларус”

добро покритие на магазини и
барове, които предлагат хубава
крафт бира. Друго предимство
вижда и в това, че са повече и
местата, които предлагат разливане в PET бутилка, което
намалява себестойността на
крафт бирата и я прави по-достъпна за клиентите.
Това се движи с промяна
във вкусовете и с опознаването
на продукта, казва Венцислав
Тонев от „Авери“. “В началото
хората не знаеха какво искат и
какво им харесва, защото просто не бяха опитвали такава
бира. Тогава в магазина бяха
повече въпросите за самите
стилове, докато сега клиентите в магазина и бара идват и
питат за определен стил. Трябваше да минем един “обучителен” период, защото тази бира
е по-скъпа, но за сметка на това
хората разбират за какво си дават парите. Малко по малко, с
доста говорене и доста внимание към клиента пазарът във
Варна се разви”, обяснява той.

Път и на по-малките
Братята Александър и Николай Балачеви, които стоят
зад варненския бранд Brothers
Brew Team, също започват да
се занимават с варене на бира
в периода около 2013-2014 г.
Тогава те са едни от шепата
български ентусиасти, които
се занимават с домашно пиво-

варство. “Допреди няколко години у нас нямаше магазини и
барове за крафт бира. Първите
крафт бири, които опитахме,
бяха наше производство”, разказват те.
“С времето у нас започна
да става като минипивоварна,
затова малко по малко започнахме да търсим помещение
и оборудване”, разказва Николай. Двамата основават компанията в края на 2017 г. и в
момента в микропивоварната
им в Аксаково се произвеждат
седем различни вкуса. Капацитетът им е все още далеч
от мощностите на “Гларус” около 4 хил. литра на месец,
като през изминалата година
са произвеждали осреднено
около 2 хил. литра месечно, и
само Александър се занимава с
варенето на пълен работен ден.
“През 2015-2016 г. беше полесно да излезеш на пазара,
защото тогава нямаше толкова
голяма конкуренция. Сега се
отвориха много магазини, има
и много внос. Ти се нареждаш
на рафтове до пивоварни, които вече са утвърдени и навън,
и у нас”, разказва Александър.
Въпреки това братята вече
имат с какво да се похвалят.
Освен че продукцията им се
приема радушно в специализираните магазини и барове във Варна - в “Диагонал”
например, където в началото

Крафт
пивоварните не
сме страшни
за големите
компании с
количествата,
които
произвеждаме, а с
културата, която
носим.
Деян Иванов,
главен пивовар и управител на
“Гларус”

Малко по малко, с
доста говорене и
доста внимание
към клиента
пазарът във Варна
се разви.
Венцислав Тонев,
съосновател на “Авери биърс”
и “Диагонал”

Качеството и
философията
към продукта
са определящи.
Никога не сме си
позволявали да
пуснем бира на
пазара, която на
нас не ни харесва.
Николай Балачев,
съосновател
на Brothers Brew Team

на миналия месец бяха с три
вкуса, бирата на Brothers Brew
Team вече е налична в софийските хипермаркети “Метро”,
а скоро и на централен склад.
В столицата са представени
още в супермаркетите на веригата “Фантастико”, а пред
“Капитал” споделят, че водят
преговори и с известна варненска верига магазини.

Очакванията
Макар пазарът на крафт бира
у нас все още да е малък,
очакванията на варненските
играчи са за растеж на сегмента - както в града, така и
в цялата страна. Показателен
за тях е интересът на големите пивоварни към крафт бирата, който пък се задвижва
от променящите се вкусове на
българския потребител. Мотивира ги и посещаемостта на
заведенията. И магазинът, и
барът вече имат редовни клиенти, но основателите виждат
голям интерес и от туристите
в града, които търсят крафт
бира. Пред “Капитал” Венцислав разказва, че разчитат
на клиентите си за реклама на
заведенията, както и че голяма част от тях оставят положителни оценки на страниците
им онлайн. “Хората привличат хора, а това е най-добрата
реклама”, смята той.
“В момента в страната има
много повече крафт пивоварни, специализирани магазини и барове за крафт бира, все
повече ресторанти и барове,
които наред с масовите бири
предлагат и крафт такива”,
обясняват основателите на
“Авери биърс”.
Рецептата за успех е ясна,
смятат и Деян от “Гларус”, и
братя Балачеви - от една страна е качеството на продукта.
Но има и друго. “Крафт пивоварните не сме страшни за
големите компании с количествата, които произвеждаме,
казва Деян Иванов от „Гларус“,
а с културата, която носим.”
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Когато има търсене,
идва и предлагането.
Този принцип работи във всяка пазарна сфера, включително в образованието. “В града имаше
няколко различни общности,
които искаха едно и също, но
търсенията им бяха разнопосочни и нефокусирани“, казва
Янина Христова. Тя заедно с
още няколко варненци и с Института за прогресивно образование откриха през септември
миналата година в града училище, което трябва да обясни
на децата как “работи” светът,
в който живеят. Наричат го
Второ прогресивно училище.
Има и първо и трето, но останалите две са в София.
Идеята за варненското училище идва от малка общност
родители и учители, които споделят общи ценности и визия
за развитието на децата си. И
са критични към конвенционалната система на образование у нас. „Повечето от тях се
увличаха от форми на демократични училища, които отричат
изцяло организираните форми
на образование. Ние привлякохме родители, които виждат
недостатъците на системата и
имат желание да допринесат за
промяната, но без да отричат
всичко, което е свързано със
структура, стандарти и системи”, казва Христова.

К

Училището,
в което
правилата са
закон
Едно от трите прогресивни
училища в страната,
подпомагани от “Фондация
за образователна
трансформация” на Явор
Джонев, работи във Варна
автор
Спас Цветков
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Първоначалният
капитал
Първото от общо три прогресивни училища в страната е
създадено от Института за
прогресивно образование.
Ключова роля в него има Явор
Джонев. Той е съосновател на
групата от български софтуерни компании “Сирма груп холдинг”, един от организаторите
на гражданската инициатива
„Диалог за бъдещето“, но и човекът, който внедрява в България системата за преподаване
на математика Jump Math.
Скоро след откриването на

училището Джонев създава и
“Фондация за образователна
трансформация”, чиято цел е
да подкрепи финансово училищата, които искат да развиват
прогресивния образователен
модел.
В началото на 2016 г. групата, организирана от Янина Христова, провежда онлайн проучване, което обхваща повече от
500 родители. Неговата цел е
да събере данни за нагласите и
очакванията им към училище,
което ще предложи съвременен
и прогресивен модел на образование. Резултатите показват,
че в града има потребност от
образование, което е основано
на стабилна система, но е и достатъчно гъвкаво и свободно,
за да възприема нови идеи,
подходи и научни открития.
“Свързахме се с Явор Джонев,
представихме проучването и го
убедихме да ни се довери и да
ни подкрепи, казва Христова.
Така започна всичко.”

Как работи светът?
Според Христова базисните
разлики, които отличават
прогресивното училище от
конвенционалното, са четири
– стремежът към придобиване
на знания, умения и разбирания за света в контекст, обучението на децата чрез средата,
в която попадат и която им
дава възможност за самостоятелна работа, разработената
програма за “метапредмети” и
осъзнатите и приети от всички
правила.
“Докато в конвенционалните училища се преподават
откъснати, често изолирани
от контекст факти, в нашите
училища предоставяме кон-

Изследователската
програма на
училището се
разработва от
учителите и там
учебници няма.

ОБРАЗОВАНИЕ

текстуална рамка на ученето, обяснява Янина Христова.
Стремим се към т.нар. Conceptbased learning, в което водещи
са концепции и разбирания за
това как работи светът, а не
само факти, които не можем да
свържем в по-голяма картина.
Ако едно дете разбира концепцията за “общност” например,
ще може да си обясни различни
видове човешка дейност. Ако
се опитваме да го научим само
на дефиницията за “общност”
- детето може да я назубри, без
да я разбере - в най-добрия случай. Но какъв би бил смисълът
от това?”
В програмата за т.нар. метапредмети на Второ прогресивно училище във Варна
влиза и “Програма за мир”. В
нея децата научават за себе си,
за това как да работят в екип,
кога да бъдат лидери и кога
да следват другите. В същата
програма влиза и обучението
по различни социални и емоционални умения. “Един отличен астрофизик например с
огромен запас от знания, но без
социални умения, без умения
за комуникация, без умения за
изразяване, осъзнаване и регулиране на емоциите си - трудно
може да бъде ползотворен за
обществото и за себе си”, обяснява Христова.

се нарушават от всеки - от директора до чистача. Имитирането на усилия за спазване на
правилата никога не остава
скрито от децата, след което
това се пренася в обществото,
в политиката, в бизнеса. Затова
Янина Христова твърди, че в
системата от прогресивни училища правилата и процедурите се спазват безпрекословно,
след като са дискутирани, осмислени и приети от всички.
“В общностното училище организацията съществува заради общността, а не обратното,
казва тя. В нашите училища
голяма част от стратегическите, а понякога и оперативните въпроси се взимат след

съгласуване между лидери,
родители, учители и деца.“
Христова обяснява, че педагогическите решения се взимат
от педагогически съвет, без
пряка намеса на родителите.
Във Варна има и регионален
борд, който представлява местната общност, от която стартира училището.

Всичко започва със
свободата
Изследователската програма
на училището се разработва
от учителите и там учебници
няма. По отделните дисциплини се използват избирателно български учебници,
материали от платформата
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International Baccalaureate,
автодидактични „Монтесори“
материали или изработени от
самите учители.
Системата от прогресивни
училища се издържа, както
всяко частно училище, от такси, които родителите заплащат.
В първите години след откриването им новите училища
имат нужда от начална инвестиция, която се осигурява от
“Фондация за образователна
трансформация” под формата
на нисколихвен заем. Основният капитал, с който разполага фондацията, е дарен от
Явор Джонев, но тя привлича
и външно финансиране. До
момента нито едно от училищата не е ползвало държавна
субсидия.
“Истината е, че ние нищо
ново не измисляме, казва Янина Христова. То вече е измислено и работи. Нужни са свобода,
отговорност и доверие - на нас
ни ги дават родителите. Държавата трябва да ги даде на
училищата. Да - при определени правила и дисциплина,
които да се спазват. Винаги
стигаме дотам, нали?”

В началото са
правилата
Основен проблем, казват родителите, е, че в конвенционалните училища правилата
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ме изпълнителката VICK на
софийска “Малко Търново”,
вокала на P.I.F. Димо Стоянов
до морския фар във Варна или
JEREMY? в аулата на Софийския университет.

Проблемът с парите

Градска
музика

„Опитваме се
концептуално
да обвържем
локация с песен и
изпълнител.“

Лисабон е далече от
Варна. Всъщност,
ако теглите права
линия между двете,
тя ще е една от най-дългите линии в Европа. Затова фактът,
че една идея, родена в португалската столица, е заживяла
собствен живот на брега на Черно море, е впечатляващ.
Urban Tapes съществува
вече три години. Това е българска платформа за акустични сесии, която дава сцена на непопулярни артисти,
а популярните представя по
нов и нетрадиционен начин.
Докато в чужбина този жанр
е познат, в България дотогава подобни проекти просто
не съществуват. Проектът на
Самуил Петков и Боян Симеонов вече има над 40 записа на
изпълнители и групи, а сред
тях фигурират утвърдени имена в българската музика като
Ostava, P.I.F. и Gravity Co.

Самуил Петков,
съосновател на Urban Tapes

Музика лично за теб

Платформата Urban
Tapes на Самуил Петков
и Боян Симеонов се
занимава с българската
алтернативна сцена
автор
Йоанна Иванова

„Ние създаваме
един дигитален
архив, който
не можеш да
намериш на друго
място“.
Боян Симеонов,
съосновател на Urban Tapes
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“Нашата идея беше изцяло
и единствено да променяме
средата. Искаме да покажем
какво се случва на алтернативната сцена, за да накараме
повече хора да се присъединят към нея”, разказва пред
“Капитал” Самуил. Двамата с
Боян се срещат за пръв път в
Лисабон, където разговарят за
музика, изпълнения на живо
и формата акустични сесии.
Идеята отлежава, докато се

срещнат отново, този път във
Варна. Когато това се случва,
те са вече убедени, че ще реализират идеята.
Освен ясна представа каква музика искат да представят
двамата имат и концепция
къде. “След лайв концерта
връзката публика - изпълнител
приключва. Няма я тази последваща интимност и комуникация. Ние искаме да свържем
градските изпълнители с градската среда, за да могат хората
да слушат музика по-лично”,
обяснява Боян.
Само месец по-късно се появява първата сесия на Urban
Tapes. Мирян КостадиновMIRY изпълнява дебютния си
сингъл I Won’t Pray на фона
на познатия на варненци паметник на “Почивка”. “Ако
в София хората до известна
степен очакват такива неща,
във Варна подобни проекти
рядко се случват. Хубаво е
варненци да видят познати
места в един друг контекст,
чисто концептуално да обвържат града с друга култура”,
смята Самуил. В следващите
сесии на Urban Tapes вижда-

Urban Tapes вече
има записани
44 акустични
сесии и над
250 хил. гледания
в YouTube.

Така Urban Tapes работи, но
все още не може да се справи с най-големия проблем на
стартъпите - монетизирането.
Екипът - Самуил и Боян, двама
оператори и двама тонрежисьори, работи “с желание и на мускули”. До момента са получавали финансиране по проекти
два пъти, но се опитват да не
разчитат на това. В чужбина
платформи като тяхната се
подкрепят силно от брандове,
но средата тук е по-различна,
разказват двамата.
“В днешно време брандовете имат много по-голяма
и бюджетна, и медийна сила
от държавата да направят ъндърграунд културата по-силна”, смята Самуил. “В момента брандовете в България не
застават зад проекти, които не
са строго комерсиални. Това е
вредно и опасно за културната и социалната среда и проектите като нашия, които се
опитват да я подобрят”, смята
той.
Спира ги и сблъсъкът с
държавни институции, които
често или отказват на екипа да
заснеме сесия на определено
място, или пък искат прекалено висока сума за това.
Въпреки трудностите Самуил и Боян нямат намерение
да се откажат, дори напротив.
Мотивира ги фактът, че вече
получават признание от музикалните среди. “Последните
ни сесии идват по желание от
изпълнителите, а не ние да се
свързваме с тях и тепърва да
им обясняваме кои сме и какво правим”, разказват двамата. А планът за лятото вече
е готов с пет организирани
сесии, които чакат да бъдат
записани.

СВОБОДНО ВРЕМЕ
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Последните
самураи
на Варна
През годините
съвременното
изкуство е намирало
пристан тук. Тази
сцена забави обороти,
но все още се движи по
малките улички
автор
Светослав Тодоров
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В края на 70-те и началото на 80-те години на ХХ век Варна
е убежище. Далеч
от институционална София
и държавните галерии, във
Варна съвременното изкуство
прави първите си крачки на
открито и на съвсем неофициални места.
През 1982 г. Веселин Димов
открива инсталацията си „Терен и конструкции“ в Морската градина. Сред известно суетене БКП - Варна, унищожава
творенията на Димов, които се
опитват да опишат връзката
между човек и природа - 45
дни след откриването. Малко
по-късно Димов създава работата си „Воден змей“ над река
Велека - една от отправните

В

точки на българския авангард.
През 1984 г. пък Ванко Урумов и Милко Божков представят инсталацията „Хепънинг“
в двора на археологическия
музей. Нещо по това време ври
и кипи край морето.

Варна, морето,
изкуството
Урумов, Божков, Димов, както и Цветан Кръстев - един от
първите, които експериментират с лендарта - са част от интересен кръг от млади художници, повлияни от западните
концептуални течения. Той се
сформира около ателиетата в
бившата фабрика „Вулкан“.
„Техният бунт е артистичен, художествен и има ролята на освобождаваща вълна
в силно идеологизираната
културна среда. Процесът
съвпада с перестройката,
което също така допринася
за разцвета на новото изкуство“, пише Весела Ножарова в
книгата си „Въведение в българското съвременно изкуство
1982 - 2015“ (изд. „Жанет 45“/

фондация „Отворени изкуства“).
През 1988 г. тук се основава първата частна галерия
в страната – „Галерия 8“ на
ул. „Братя Шкорпил“ 8, във
фамилната къща на инженер-химика Борис Стателов.
Тя съществува и до днес – в
момента има сборна изложба
на акварели.
Кипежът във Варна обаче започва бавно да затихва
в края на 90-те и постепенно
гасне до края на миналото десетилетие, когато се раждат
и платформи като международния фестивал за видеоарт
„Видеохолика“ - в него основни действащи фигури са Цветан Кръстев и Нено Белчев, а
последното му издание е през
2014 г.
Сега съвременното изкуство в България гравитира около София, Пловдив и понякога
Велико Търново. Защо стана
така?

След революцията
Единствената галерия във
Варна, която в момента е изця-

QВасил Даскалов
и Биляна Рубинова,
contemporary space

ло посветена на съвременното
изкуство, носи красноречивото име contemporary space. Известна е сред местните просто
като „Контемпо“ и се намира
на плътно населената с котки
„Марко Балабанов“, едновременно централна и скрита от
шума на околните булеварди
улица.
Пространството съчетава
няколко дейности – има изложбена зала, кафене, книжарница и малък киносалон,
едно от единиците места в града, където може да се гледа
по-нестандартно кино.
„По отношение на авторите,
които показваме, винаги търсим стойност“, казват Васил
Даскалов и Биляна Рубинова, която тази година е част от
журито на най-престижната
награда за млади художници
у нас – BAZA. „Стойността е
субективно понятие, което не
натоварваме с материалния
смисъл на думата. Тъй като
пространството е частно,
имаме възможността да определяме и представяме това,
което считаме за значимо. Тук
говорим не само конкретно за
произведенията на даден автор, но и за неговия мироглед,
концепция, творчески път. Те
трябва да са подплатени със
смисъл.“
Двамата полагат началото
на галерията през 2012 г. Тогава не са изключение – съществуват форуми и фестивали
като „Август в изкуството“,
фестивалите Product, „Контемпо” и „Видеохолика“,
фактор са и наградите за съвременно изкуство на „Мтел“.
„В началото си мислехме, че
Варна има нужда от съвременно изкуство. Отстрани
изглеждаше, че публиката
„консумира“ с удоволствие
предлаганото и че в града съществува културна среда. По
всичко личеше, че нещата се
развиват във възходяща посока, и това ни окуражи да създадем пространство, което да

предложи един друг културен
ритъм извън фестивалния“,
казват Даскалов и Рубинова. Седем години по-късно
очакванията им са излъгани
- всички тези фестивали вече
ги няма. „Истината е, че това
ни кара да се чувстваме самотни“, признават те.

Разминаване с точния
момент
Според Васил и Биляна в града има стойностна публика
на средна възраст, но младите хора с интереси в областта
напускат града поради липса
на реализация. Какъв би могъл да е ритъмът, ако това
не се беше случило, може да
се долови по празниците, когато живеещите другаде се
връщат. В края на миналата
година те изследваха тази
тема с груповата изложба Go
– Went – Gone, която обедини
художници от Варна, които са
заминали дългосрочно или завинаги да живеят и работят на
други места.
Не им убягва иронията на
разминаването. „Малко преди
пространството ни да започне,
имаше слаба институционална подкрепа, но силна сцена.
Сега има подкрепа от институциите, но сякаш „спасителните екипи“ са дошли малко късно. Проблемите на културата
не са само в тази сфера и не са
само институционални, те са
икономически, политически,
свързани с образованието
и най-вече със самите хора.
Варна е чудесна заради морето, но един град не може да
разчита само на географията
си. Трябва да се работи много,
дълго и неблагодарно, за да
възпиташ потребности.“

Град, който дава,
град, който взима
Провокативният художник
Калоян Илиев-Кокимото,
едно от най-разпознаваемите
имена в съвременното ни изкуство, е четвърто поколение

варненец.
„Ядосва ме ниското ниво на
управляващите - заради тях
много хора, които реално могат да променят действителността, напускат града. В моментното състояние на Варна
ни липсват най-вече галерии
и пространства за съвременно
изкуство, където да се видят
новите идеи и различните им
начини на изразяване“, казва Кокимото. Той се счита за
изключение, което въпреки
всичко е останало тук, „за да
се противопоставят с присъствието и работата си, на подмяната на ценностите в града“.
Всъщност Кокимото не
само остава, но и не спира да
провокира. През 2014 г. изложбата от колажи „Еротична нотка в колелата на православната машина“ беше забранена
след сигнали на църковни
служители до кметската администрация. „Имало е моменти,
в които съм се чувствал > 82

RRКалоян ИлиевКокимото
| снимка Арслан Ахмедов

RРабота от
новата му изложба
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PВиктория
Георгиева-Mouse
| снимка Венцислав

Подаджиев

SВиктория
Георгиева-Mouse
с децата от
школата си
ощетен за сметка на ширещата се посредственост, но истината е, че Варна винаги ми е
давала повече, отколкото ми
е взимала“, казва той.
Калоян си спомня за местата, които са го вдъхновили да
гледа живота и изкуството от
по-нестандартен ъгъл – найвече клубовете за електронна музика като Comics, Look,
Bizarre. „Най-незабравимо за
мен ще си остане партито на
„Метрополис“ във Варна по
време на слънчевото затъмнение на 11 август 1999 г.“
Тогава се присъединяват не
само много хора от страната,
но и множество чужденци. За
него това значи и още нещо. „С
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тях дойдоха и някои екстри,
за пръв път в града, за които
само ще кажа, че допълнително развиха въображението ми
до неподозирани дори и за мен
висоти. Година по-късно след
тежък период на себеосъзнаване реших да стана художник.“

Хора и улици
От кипящ град Варна е станала малко самотна за творците.
Това обаче не пречи все още да
привлича такива. Виктория
Георгиева-Mouse е един от
най-разпознаваемите улични графити артисти не само
в града, но и в страната. Със
сигурност сте минавали по-

край нейни работи и в София,
Пловдив, Велико Търново,
Ахтопол. Това не се случва без
известни жертви – във Варна
дори е била арестувана, докато рисува навън.
Георгиева не помни 80-те и
90-те на Варна. Родена е през
1989 г. в Исперих, което може
да видите в творбите й под
формата и образа на динята.
От малка има интерес към
рисуването, но минава време,
докато намери среда, която
да споделя интересите й. На
15-годишна възраст постъпва в Професионалната гимназия по туризъм във Варна.
Завършва Факултет за изящни
изкуства във Велико Търно-

во, където е учил и Кокимото.
От 2014 г. отново е в морския
град, където започва да дава
уроци по рисуване за деца.
Става част от творческия колектив Sunshiners и участва в
изложби и резиденции в Македония и Украйна. Според нея
има известно раздвижване на
културната сцена във Варна
през последните години. Но
всичко е условно.
„За известно време като че
ли живях в един балон, в който
бях обградена от специфични
хора и мислих само за изкуството. След това се случиха
неща, които ме накараха да
погледна отвъд балона, казва
Виктория. Като че ли всичко е
готино на едно ниво, но в един
момент, ако искаш да задълбаеш, толкова повече ще ти се
отнеме от творческия заряд.“
Преди две години например
получава разрешение от централно училище да изрисува
заедно с децата в школата си
задната му стена. Общината
забранява това заради опасения, че инициативата ще
провокира вандализъм. „Тази
случка ме демотивира да предложа проект за изрисуването на
подлезите в града от гостуващи артисти. В един момент се
питаш какъв е смисълът, дали
всъщност някой има нужда от
това, което правиш. Колкото и
да си борбен, сдухваш се.“

ЛИЦА

Виктория е в интересната
позиция да е едновременно
уличен артист и показвана в
галерии. Има и все по-задълбочен интерес към абстрактното
рисуване. „Винаги съм имала
голямо любопитство и никога
не съм се поставяла в рамки –

имаше период, в който често
хващах влака към София, за
да разглеждам изложби.“ Чувства, че при малко художници това е така – тези, които се
занимават със стрийт арт, остават заключени в него, тези,
които са затворени в галери-

ите, гледат малко надменно
на първите. Сред визуалните
творци от нейното поколение
във Варна, с които намира
общ език, са Алекси Иванов,
Николай Чакъров, Габриела
Емил, Диана Нанева. Част от
тях вече не живеят в града, но
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са оставили голяма следа по
един или друг начин.
Тя ползва това, че от 80-те
и 90-те Варна е наследила субкултури като графити, стрийт
арт, пънк и скейт културата.
Виктория вижда влиянието
им, особено в места като „Хале
3“, едно от малкото алтернативни пространства, където
ъндърграунд партита и скейт
рампа съжителстват.
„Това, което научих, е, че не
трябва да сме твърде критични или постоянно да търсим
паралели между нашата среда
и чуждата, а да приемем, че
при нас някои неща са се случили по различен начин, казва
Виктория. Мисля, че публиката в известен смисъл става все
по-приемаща – все пак хората
все повече пътуват, докосват
се до свободата. За да приемем
нещо по-различно, трябва и да
сме готови за него.“
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Надявам се идеята да
ми позволи да събера
първична база от
информация, която
е най-ценният и скъп
актив за дружество
с предмет на
дейност като
моето.

Училището
на Анна
Една специалистка
по маркетинг дава
безплатни уроци, за
да разбере повече
за малкия и средния
бизнес
автор
Спас Цветков
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Най-напред сложи
дърва в камината,
после очаквай топлината.“ Това е
отговорът, който Анна Христова дава на въпроса защо
маркетинг училището „Успех“, което е създала, е безплатно. Първата му лекция
се състоя в последния ден
на май в споделеното работно пространство Coworking
Space Switch във Варна. Плановете на Анна са училището й да продължи да събира
хора с малък и среден бизнес
всеки последен петък на месеца.
„Целта ми е да образовам
аудиторията, да й покажа кои
са стъпките, които трябва да
бъдат следвани в търсене на
повече и нови клиенти, за
увеличаване на продажбите
и в крайна сметка за повишаване на печалбата, казва
тя. Опитът и работата ми с
различни клиенти показаха,
че в по-голямата част от случаите ниските продажби се
дължат на грешно разбиране
за маркетинга и рекламата.“
Аудиторията, която търси
безплатното маркетинг училище „Успех“, са управители
и собственици на малък и сре-

Н

Анна Христова
ден бизнес и специалисти на
свободна практика. Първите
петдесет желаещи да участват в училището се регистрирали за по-малко от седмица.
Анна е собственик на
маркетинговата агенция
„Адлайн“, която работи под
търговската марка Creative
Marketing. Тя е и преподавател в курса „Използване на
социалните мрежи за бизнес“
на студенти по специалността „Дигитален маркетинг“
във Висшето училище по
застраховане и финанси в
София.
„Целта на училището e да
представи цялостния модел
за изграждане на правилен
маркетинг и различни възможности за неговото прилагане в он- и офлайн среда, казва Анна. То ще дава на хора с
малък и среден бизнес съвети
за изграждане на маркетингови програми, независещи от
външни платформи.“
Заради ограничения брой
места в Coworking Space
Switch във Варна на всяка от
лекциите, организирани от
Анна, ще могат да присъстват
не повече от 15 - 20 души. „По
време на сесиите ще разглеждаме и по един практически

казус на човек от аудиторията, за да аннализираме заедно
къде са допуснати грешки,
как да ги отстраним бързо
и „безболезнено“ и как да
бъдат избегнати в бъдеще“,
казва тя.
Но проектът има и друга
цел. За нея Анна разказва, когато отговаря на въпроса как
и кой все пак ще финансира
безплатното й маркетинг училище. „Надявам се идеята да
ми позволи да събера първична база от информация, която
е най-ценният и скъп актив за
дружество с предмет на дейност като моето, казва Анна.
Става дума за информация,
която да отговори на въпросите кои са най-често срещаните трудности в областта на
маркетинга, които изпитват
малкият и средният бизнес
на местно ниво. Обикновено
за набирането на подобни
първични данни се изисква
доста време, твърде сложно
е, а и никак не е евтино. Аз
съм готова да „платя“ цената,
като предоставям безплатни
маркетингови съвети срещу
споделената информация от
всеки от участниците в училището“, казва тя. Което изглежда като честна сделка.

СВОБОДНО ВРЕМЕ
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QШведският
барабанист
Антон Егер ще е
един от гостите
на фестивала за
експериментална
музика Radar | снимка
Dave Stapleton

Синя сцена
Фестивалното
лято във Варна
се пълни както с
експериментални,
така и с традиционни
събития
автор
Светослав Тодоров

SКадър от филма „Брак“
на Слава Дойчева, част
от програмата на The
Quarantine
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Лятото започва с
нещо ново. Въпреки спънките пред
това да заприлича
на „Капана“ „Таляна“ вече
ще има свой фест - “Таляна
стрийт арт фест” (8-9 юни),
едно от събитията, които в
близко бъдеще се очаква да
насочат погледите към квартала, част от историческия
център на града, между площад “Мусала”, улиците “Преслав” и “Цар Симеон” и жп
гарата.
Също така на 13 юни във
фондация “Иноватор” ще се

Л

проведе “Форум „Таляна“:
От а(рта) до я(влението) –
креативните квартали в България”. Срещата цели привличането на нови идеи за
пространството, възможностите за културно предприемачество, представянето на социологическо проучване сред
местната общност, разработване на стратегия за развитие
на „Таляна“ като арт квартал.
Събитията са съорганизирани
с “Пловдив 2019”.
Това лято шесто издание
ще отбележи международният фестивал за късометраж-

но кино The Quarantine (2-6
юли), който се провежда на
плажа в рибарското селище Карантината, в близост
до кв. “Аспарухово” - едно
от събитията в града, което
има постоянно разрастваща
се публика. Фестивалът се
организира от школата за
визуални изкуства “Дедал”,
активна от вече десетилетие.
Програмата включва игрални, документални, анимационни, експериментални,
видео арт и дигитални творби
до 30 минути. Ако се чудите
за произхода на името - местността е наречена така заради
това, че навремето моряците
със съмнения за заболяване
са били изолирани на брега за
40-дневен период. Рибарското
селище се обособява през 60-те
години на ХХ век.
Все по-утвърдена публика
и интересна програма има и
фестивалът за експериментална музика Radar (9-11 август), който ще се проведе
също за шести път. Събитието, основано от пианиста,
композитор и продуцент
Димитър Бодуров и културния мениджър Светлозара
Христова, се опитва да даде
един по-модерен и нестандартен облик на сцената - те
привличат както български,
така и международни проекти
в областта на аудио-визуалните изкуства, а обичаен домакин на програмата е дворът
на Художествената галерия.
Междувременно феновете на
по-тежката музика се очаква
да гравитират около провеждащия се за втори път Extreme
Summer (16-18 август) на плаж
“Фичоза”.
В края на лятото предстои
новото издание на градския
фестивал “Кино и храна” (28
август – 1 септември), който
тази година се разширява и до
Бургас (7-11 август) и Пловдив
(1-4 юли) - програмата ще бъде
основно съставена от кулинарни демонстрации, прожекции

СВОБОДНО ВРЕМЕ

К
на филми на тази тематика,
улична храна и музика на
живо. Миналата година “Кино
и храна” събра над 15 хиляди
души.
Докато някои събития набират тепърва здрава аудитория,
други комфортно стъпват върху вече изградената история и
продължават да се провеждат.
Първият музикален фестивал
в България, основаният през
1926 г. “Варненско лято”, ще
открие поредното си издание
на 23 юни с концерт на израелския цигулар Бенямин Шмид.
Събитията продължава до 3
август, когато Огюстен Дюме
(цигулка) и Жонатан Фурнел
(пиано) ще изпълняват репертоар по Брамс.
Международният джаз
фестивал във Варна е основан през 1992 г. и по традиция
ще събере в двора на археологическия музей български
и международни музиканти.
Той започва на 26 юли, когато
Димитър Бодуров, съоснователят на “Радар”, ще свири
с триото си, а същия ден ще
се изявят Итамар Борочов
(Израел) и Woody Black Four
(Австрия). На следващия ден
идва ред на Kolo Yolo Trio
(Украйна), Lukasz Borowicki
Quartet (Полша), а фестивалът
ще бъде закрит на 28 юли от
Lithuanian Trombone Project
§ Loreta Sungailiene (Латвия),
Били Харпър (САЩ) и Антони
Дончев квартет.
Сред дългогодишните форуми в града е и Световният
фестивал на анимационния
филм, който води началото
си от 1979 г., а след 1989 г. известно време не функционира.
Провежда се редовно отново
от 2011 г. Този сезон той ще се
проведе между 11 и 15 септември.
И накрая, но не по-значение,
филмовият фестивал “Златна
роза”, чийто дебют е през 1961
г., ще събере най-актуалното
от българското кино между
27 септември и 4 октомври.

| 87

ЛЕНДАР

14.06
Концерт на
популярната
македонска ска
група с 26-годишна
история Superhiks
в клуб “Ментол”,
Централен плаж.

До 17.06
Арх. Николай Попов
(1914 - 1973) е сред найутвърдените имена
в българската фотография, но е малко
познат на новите
поколения. След като
миналата година
изложбата му “Разказ
от Несебър” беше показана в София, сега
тя гостува на Градската художествена
галерия във Варна.
15-30.07
Интересен факт е, че Варна е домакин на
най-стария
световен
балетен
конкурс.
Той води
началото
си от 1964
г. и обичайно
се организира
през две години. Това лято
той ще се проведе за 29-и
път.

2-11.08
Новото издание на “Алея на
книгата” за пореден път ще
обедини читатели, издатели
и писатели, част от които ще
гостуват в града.

1-31.07
Второ международно
издание на триенале
“Духът на акварела”. То
ще се проведе в Градската художествена
галерия през целия
юли. В събитието
ще вземат участие
375 художници от 64
държави.
До края на годината може да
се види актуалната постоянна експозиция на Градската
художествена галерия с българско изкуство от края на XIX
век до наши дни.
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Варна
ден и нощ

Къде, какво и с кого в
морската столица

Ключовите места в града са
познати от години: подходящите и рано сутрин, и късно вечер
Cubo и Methol на централния
плаж понякога са притегателна
точка за варненци повече от
един път в деня.

Изборът за добри места за вечеря
и обяд не е твърде широк, но не
е и малък: турският ресторант
Но откъм барове, във Варна има осезаемо
“Ориент” (ул. “Цариброд” 1), изцяло
раздвижване: през последните годипосветеното на италианската
ни откриха “Ключето” (ул. “Русе” 25),
кухня бистро с лятна градина
“Бранд” (ул. “Мусала 2”), “Памперо” (ул.
Centro Italiano (ул. “Кюстенджа”
“Преслав 42), крафт бирените “Диагонал”
1), Happy House (ул. “Ген. Георги Пона ул. “Софроний Врачански” 22 (проект
пов” 30), който внася разнообразие
на Averi Beers, които имат и магазин) и
между “Левски” и “Цветен квар“Бира ООД” (“Любен Каравелов 22”), който
тал”, залагащият на домашен индопълва съществуващия от средата на
териор и сезонно меню “Къщата
миналото десетилетие “Индиан бар”
на Ви” (ул. “Драгоман” 30), японски(ул.
“Петър Парчевич” 22). Опциите за
ят ресторант Shishi (бул. “Прикачествено
кафе също са повече: бразилморски” 131), гръцкият „Мераки“
ски
брандове
може да намерите в Samba
на пристанището. За българска
на ул. “Преслав” 25, а неотдавна отвори и
кухня от вече 16 години „Старият
“КафеВарка” (ул. “Воден” 19), която вече
чинар“ (ул. „Македония“ 154) е сред
стъпи в Търговище и Велико Търново. Ако
Орман
табия
очевидните избори. За бърза, но
търсите място за закуска, може да прове(303.4)
кв. "Възраждане
4"
качествена
храна задължителнирите семейния хотел „Трите делфина“.
те спирки са Veggie Fresh (ул. “Д-р
Пискюлиев” 7) и Mr. Burrito Mexican
Кайсиева градина"
Mixed Grill (бул. “Съборни” 31А).

Един от големите минуси
във Варна е малкият избор
на места за жива музика,
особено след затварянето
на Vintage 33, Bolla, “Зона 51”
(по-късно Demo Tape). Отвъд
фестивалите и клубовете
на плажа (най-вече Menthol)
сред единиците опции е
открилият миналата година Rubik Art Center, който
се помещава в изоставена
от години бивша боулинг
зала до жп гарата. Отскоро Varna Live Club, където
програмата е основно
съставена от кавър вечери
на известни рок и метъл
групи, се премести на бул.
“Княз Борис I”, до Двореца
на културата и спорта,
където до неотдавна беше
затворилият Vintage 33. За
слушалите на по-експериментална музика опция е
338.2
“Хале 3”, а партита и малки
концерти се случват от
време на време в галерията
за съвременно изкуство
contemporary space.

Каракаште
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