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Варна, през погледа на главния архитект.  
 
 Настоящата концепция предлага изцяло нов подход за промяната на 
облика на град Варна, който тепърва предстои да бъде ясно дефиниран и 
изграден. Тя се базира на правната и нормативна рамка, в която са разписани 
насоките и очакванията за развитие и ще бъде реализирана, чрез прилагане на 
съвременни, устойчиви политики и стратегии за градско развитие и 
неизменно гражданско участие. 
  

Концепцията включва работа по реорганизация на цялата инфраструктура, 
основана на принципите на най-авангардните подходи в урбанистиката - 
културно планиране, устойчивост и прилагане на съвременни методи за 
градско брандиране с унифициран и изчистен стил. 
            

Основният приоритет заложен в концепцията е използването на пълния 
потенциал на богатия културен ресурс на територията чрез инструментите на 
градското планиране. Паралелното взаимосвързване на този ресурс с основата 
на всички останали сектори: туризъм, спорт, образование, здравеопазване, 
транспорт, екология, индустрия и др., е иновативна стратегия, която е доказала 
своята ефективност. Предложената интегрирана концепция, създава и добри 
предпоставки за подобряване и разширяване на инвестиционната и бизнес среда.  

 
          Реализацията на концепцията ще се осъществява чрез провеждането на 
прозрачни, отворени, международни конкурси и жури, които да осигурят 
реално съревнование на идеи. Насърчава дискусии между експертни мнения от 
различните сектори. Преимуществено създава  условия за широко участие на 
гражданското общество в обществени обсъждания касаещи подобряването на 
градската среда и начина на живот в града. 
 
 
 
Варна, Юни 2016        арх.Жулиан Начев
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1. ИНТЕГРИРАНО, УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ГРАД ВАРНА 
 
Град Варна е основен политически, административен, икономически център 

в североизточния регион. Територия, в която са концентрирани обслужването и 
услугите, комуникацията, иновациите, образованието и креативността. 
Последните 25 години, в следствие на тенденциите за увеличаване на 
населението и усилена урбанизация, ролята на града като основен „двигател“ за 
растеж, е поставена пред редица предизвикателства, а в някои случаи е и силно 
компрометирана. Въпреки развитието си на територията, ясно се очертават 
проблеми свързани с безработицата, бедността, сегрегацията, замърсяването и 
унищожаването на околната среда. 

Проблемите от екологичен характер в градска среда са особено сложни и 
взаимно свързани с други аспекти от живота ни. В много от случаите, те пряко 
засягат икономическото и социалното развитие на региона. Заедно с 
перспективите, които предлага урбанизацията и градската среда, сме изправени и 
пред редица проблеми, които трябва да намерят дълготрайно и смислено 
решение, а именно: 

• обем на движението и задръстванията 

• високи нива на емисии на парникови газове 

• качество на въздуха 

• генериране на голямо количество отпадъци и отпадни води 

• недостиг на тихи зони и зелени площи като места за спорт, игра и отдих; 

• деградация на периферните територии и гета; 

• неефективно използване на огромния културния ресурс на територията; 

• липса на визуална идентичност на града и ред други.  

Убеден съм, че само интегриран и устойчив подход към градското развитие 
(взаимна обвързаност и съгласуваност на секторните политики и различните им 
административни равнища), може да позволи на града да отговори на 
предизвикателствата на отбелязаните проблеми , както и на засилващите се 
демографски и климатични промени.  
Предвид горе изложеното, концепцията ми си поставя за цел да идентифицира 
основните посоки за прилагане на интегриран подход за постигане на устойчиво 
градско развитие на град Варна и да предложи основни визии за постигането й.  
Запознат съм с разработените стратегии в Интегрирания план за градско 
възстановяване и развитие, но не мога да не отчета, че формулираните цели, са 
прекалено общи и няма достатъчна конкретизация както на мерките, така и на 
начините им за прилагане. За съжаление, до сега във град Варна, устойчивия 
интегриран подход остава по-скоро декларативен и предпоставя определянето на 
плана като по-скоро неефективен въпреки богата му теоретична основа.  
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Именно заради това, в представянето си, приоритетно отбелязвам най-важните 
моменти, които изискват неотложни, разумни и конкретни решения, с които да 
подобрим качеството на живот на града, неговото устойчиво развитие и 
изграждането на креативен, културен и красив облик на град Варна.  

 

ТРАДИЦИОННО ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА УСТОЙЧИВОСТ 

SUSTAINABILITY – TRIPLE  P - PEOPLE, PLANET, PROSPERITY: 
 

 
PLANET / ЕКОЛОГИЯ и опазване на околната среда - устойчивост на 
асимилация на видовете, гъвкавост, биоразнообразие, запазване и защита на 
естествения и култивирания ландшафт, управление на отпадъците, опазване и 
грижа за чистотата на водите   
PEOPLE / СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ- грижа за здравето на гражданите - 
защита от шум, чист въздух, здравословна среда, липса на замърсяване и зарази, 
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стрес и т. н. , прилагане на най-добри практики в задоволяване на съвременните 
нужди, развитие на социален/човешки капитал – образование, култура, изкуство  
PROSPERITY / ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ -устойчив добив на ресурси, 
създаване на печеливши, развиващи се дейности и постоянно поддържане в 
добро състояние на инфраструктурата.  

ОСЪВРЕМЕНЕНО ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА УСТОЙЧИВОСТ  

В съвременната теория за устойчивост културата се тълкува като нов, четвърти 
стълб на устойчивостта в контекста на грижи за запазване на културното 
разнообразие, запазване на общности и самобитност, отчитане на нуждите на 
бъдещите поколения.  
В последните години все повече се налага културното планиране и като в 
различни теории културата се утвърждава или като четвърти стълб на 
устойчивостта или се свързва със социалния елемент - в системите за устойчиви 
сгради от ново поколение се говори вече за социокултурни фактори.  
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Културното планиране всъщност не е съвсем нова идея – датира от началото на 
20-ти век.  
Използва се успешно като съвременен урбанистичен инструмент за справяне и 
оцеляване на градовете в условията на глобализацията на света и икономиката, в 
които навлизането на новите технологии, креативността,  човешкият капитал и 
капацитета за иновации са ключови думи.  

Амбицията е също така  Варна да стане първия град в България,който да приложи 
съвременните политики в културното планиране, както и да въведе обучение на 
децата чрез регулярни лекции и дискусии по темите устойчивост, зелени 
технологии, екология и разделно събиране на отпадъците.  

 

2. ПРИОРИТЕТНИ ПОЗИЦИИ, ВИЗИИ И ПРОБЛЕМИ 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 
Основна пречка за постигане на енергийна ефективност е липсата на знания и 
обща култура (както в домовете, предприятията, така и във всички сфери на 
обществото). Поради това е необходима една обща стратегия, чрез която да се 
предостави на всяка една от тези групи необходимото знание и култура, свързано 
с енергийната ефективност.  

• Въвеждане на енергоспестяващо улично и парково осветление; Постоянен 
контрол за ефективното му приложение. Често срещана практика е 
уличното осветление да работи и през деня; 

• Внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни 
сгради и кооперации; Финансово стимулиране, данъчно облекчение при 
постигнат процент енегроспестяване; 
 

• Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в 
образователна, социална, културна инфраструктура. Мониторинг на 
разхода за енергия на обществените сгради, стимулиране при постигнат 
процент енегроспестяване; 
 

 ОБРАЗОВАТЕЛНА, СОЦИАЛНА И ЗДРАВНА ИНФРАСТРУКТУРА 

ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА: 

• Основен ремонт/реконструкция/обновяване на общински образователни 
институции – в т. ч и на детски ясли и градини, обединени детски 
заведения. Включително спортни салони и прилежащото им дворно място. 
В много от случаите, тези пространства са изключително занемарени и 
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разрушени. Крайно необходимо е подобряване на физическата и жизнена 
среда в тези пространства.  

• Изграждане на пространства за младите, кампуси, зони за рекреация и пр.  

СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА: 

• Основен ремонт/реконструкция и изграждане на социални жилища за 
настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от 
населението и други групи в неравностойно положение.  

• Изграждане на подходяща инфраструктура за предоставяне на услуги в 
общността за възрастни хора - дневни центрове, центрове за социална 
рехабилитация и интеграция, защитени жилища и др.; 

• Изграждане на ефективна мрежа от леснодостъпна среда на хора в 
неравностойно положение и контрол върху постоянната й поддръжка; 

ЗДРАВНА ИНФРАСТРУКТУРА: 

• Реконструкция и обновяване на държавни и общински болници 

• Подпомагане на капацитета на държавните и общински болнични 
заведения с цел успешно участие при кандидатстване за финансиране и 
усвояване на финансовите ресурси от фондове на ЕС свързани със 
здравеопазването – програми 2014-2020 

 

 ГРАДСКА СРЕДА И ИНФРАСТРУКТУРА 

ПЕШЕХОДНА СИСТЕМА/ ЗЕЛЕНИ СТРАТЕГИИ, ИЗПОЛЗВАНЕ НА 
РЕЦИКЛИРАНИ МАТЕРИАЛИ: 
Изграждане, реконструкция, рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари, 
изграждане на велосипедни пътеки и алеи, пешеходни зони и рингове, където е 
необходимо рехабилитация на подлезите за пешеходци и велосипедисти. 
Стриктен контрол при изпълнение на проектите и поддържане на градската 
инфраструктура и обзавеждане 

УЛИЧНА МРЕЖА:  
Рехабилитация и реконструкция на улични мрежи, изграждане на обществени 
паркинги встрани от главни улици. Стриктен контрол при изпълнение на 
проектите и поддържане на градската инфраструктура и обзавеждане 

 

ВЪВЕЖДАНЕ НА ПОДЗЕМНО СМЕТОСЪБИРАНЕ С ПРИОРИТЕТНО 
ЗНАЧЕНИЕ В ЦЕНТРАЛНИТЕ ЗОНИ НА ГРАДА 
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ЗОНИ ЗА ОТДИХ И РЕКРЕАЦИЯ:  

• Изработване на интегрирани планове за градско развитие, включващи 
проблемни и целеви анализи, с цел развитие на зоните за обществен отдих 
в периферните райони на града и връзката им с централната част на града.  

• Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих, като паркове, 
зелени площи, детски площадки и отворени пространства за арт 
инсталации. Приоритетни зони кварталите извън широкия център.  

 

3. КУЛТУРЕН РЕСУРС: КУЛТУРА – ТУРИЗЪМ – СПОРТ – БИЗНЕС 

ИНТЕГРИРАНО, УСТОЙЧИВО ПЛАНИРАНЕ 
Въпреки, че Варна е един от най-значимите културни центрове в страната и 
разполага с уникални и комплексни по характер културни ценности, градът на 
практика не използва пълноценно възможностите, които предлага наличния 
културен ресурс.  
Варна все още не е успява да идентифицира емблематичните ценности с най-
силно духовно излъчване, които подчертават културно-историческия облик на 
града и фактически няма изградена ясна културно-историческа идентичност. (При 
все че, тук е открито най-старото обработено злато в света, наследство от 
уникалната Варненска халколитна цивилизация. ) 
На практика културно-историческия ресурс се използва по-скоро като 
„сезонна атракция”, с второстепенно значение, която остава в периферията на 
организираните през лятото културни събития, фестивали и спортни мероприятия 
и пр.  
Въпреки, че се полагат усилия за развиване на градската среда в тази посока, 
мисля, че съществуват някои съществени пропуски в стратегията за усвояването 
на културния ресурс, а именно: 

• В новоизградените пешеходни рингове, съществува силна диспропорция в 
подхода към културните обекти и ресурси, както и към използването на 
пълния потенциал на територията. Почти цялото внимание и налични 
културни ресурси са концентрирани в няколко обекта, без да са изградени 
активни връзки с по-широкия териториален контекст.  

• Емблематични музеи, археологически обекти, обекти на недвижимо 
културно-историческо наследство, остават трудно разпознаваеми и 
„скрити” за гостите на града, а и за много варненци.  

• Привлекателни места характерни за варненското крайбрежие, красиви 
панорамни гледки остават недостъпни за голяма част от гражданите, а в 
по-голямата си част липсват и като изградена структура.  
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• Липсата на адекватна визуална комуникация (табели, информационни 
пана, елементи на градско обзавеждане ), затруднява сериозно 
популяризирането на културно –историческите обекти.  

• Силно изоставена е и музейната инфраструктура – в нито един музей в 
града не съществува елементарните за посетителите цялостно оборудване 
: достъп за хора в неравностойно положение книжарница, кафене, 
паркинги и инфопойнт или пр. )  

• Достъпът до някои значими природни и културно-исторически обекти, 
които се намират извън историческия център на града е силно затруднен 
или фактически отсъства. Липсват указателни табели в пътната мрежа, 
което практически създава невъзможен достъп до обектите. Не 
съществува алтернативен (обществен) транспорт, който да свързва знакови 
културно-исторически обекти в единна мрежа.  

СЧИТАМ, ЧЕ ОСНОВНИТЕ ОЧЕРТАНИ ПРОБЛЕМИ, МОГАТ ДА БЪДАТ РЕШЕНИ 
С ВЪВЕЖДАНЕ НА УСТОЙЧИВА СТРАТЕГИЯ ИЗВЕСТНА ПОД ИМЕТО 

CULTURAL PLANNING / КУЛТУРНО ПЛАНИРАНЕ 

 
Предлагам тази нова визия за цялостна реорганизация на културната 
инфраструктура на града и територията с цел опазване, популяризиране и 
развитие на културното и природно наследство, Оптимизиране на възможностите 



	   12	  

за социално-икономическо развитие и развитие на туризма. Прилагането на 
подобна интегрирана устойчива политика, ще спомогне и за изграждането на 
съвременен облик на град Варна.  
 

КУЛТУРНО ПЛАНИРАНЕ - ОСНОВНА КОНЦЕПЦИЯ :  

Културното планиране е форма на устойчиво стратегическо планиране, което 
възприема съществуващия кутурно-исторически ресурс и всички форми на 
културни прояви като част от градоустойствените стратегии на територията.  

Този тип планиране изисква пълен анализ на съществуващия културен ресурс, за 
да се изградят различни по вид маршрути (пешеходни и транспортни). Проектират 
се динамични връзки между тях, а обособените територии, се „оборудват” с 
необходимата за целта градска инфраструктура.  

 

Културното планиране, е част от по-широка стратегия, която включва 
стратегическо планиране на развитието на регионите подпомагайки градска 
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среда и инфраструктура, с цел развиване на културния, туристическия, 
спортния и социалния сектори, които пряко рефлектират върху икономиката на 
територията.  
Връзка между културните ресурси и културното планиране, е именно строгото 
градско и регионално планиране и изготвянето на устойчиви стратегически 
политики за развитието на града. Подобно целево интегрирано планиране, 
подпомага също така изграждането на целогодишен „културен календар” , който е 
интензивно развит в различни направления.  

 
 
Културното планиране се отнася до всички налични на територията ресурси: 
културен, икономически, образователен, социален и т. н. Този вид планиране 
интегрира в себе си всички аспекти на наличния културен ресурс 
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Забележка: По широка дефиниция под "културни ресурси", се идентифицират 
следните:  
- Културно-историческо наследство, архитектурно наследство (сгради, и 
архитектурни ансамбли) 
- Музеи, археологически находки, природни забележителности и резервати 
- Визуални изкуства (театър, танц, музика, . . . ); 
- Специализирана характерна за местната територия продукция; 
- Ръчно изработени продукти; 
- Културни прояви: ( панаири, изпълнения на открито, спортни събития и други 
културни форми).  
- Форми на културно изразяване, комуникация и организация на младежките 
култури, етнически малцинства и други групи по интереси в областта;  
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- Мултикултурна среда, наличие на разнообразни етнически културни и 
религиозни общности (в случая арменци,руснаци, евреи, католици, мюсюлмани и 
др.)  
- Спортно- професионални организации, организирани от фирми и асоциации; 
аматьорски спортни дейности, организирани от корпорации, които се упражняват 
индивидуално или колективно; индивидуалните спортове; 
- Игри и хобита - индивидуални и групови, индивидуално или организирани от 
спортни клубове;  
- Популярни лица, фестивали, карнавал, открити представления; артистични 
пърформанси 
- Традиционна кухня и заведенията за хранене;  
- Костюми, местни обичаи и практики.  
- Waterfront , Панорамни гледки, характерен ландшафт 
 

 
Въвеждането на тази политика, реорганизацията на визиите за културния ресурс 
на града и интегрирането им в инфраструктура на  територията, цели да 
оптимизира възможностите за културно, социално-икономическите развитие. По 
този начин ще се оформи и изгради нов съвременен облик на града, чрез който 
Варна да придобие ясна културно-историческа идентичност , която напълно 
заслужава.  
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Предлагам провеждането на международен конкурс за културно планиране на 
града и жури с широко обществено участие.  

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ НА ЕКИПА СЪЗДАВАЩ CULTURAL PLANNING:  
Основни функции:  

• Да анализира и изработва схеми и карти на целия наличен „културен 
ресурс” в града и региона за отделните направления (културен мапинг);  

• Да изработва проекти за оформянето и реализирането на стратегиите в 
градска среда за отделните направления. Прилагане на плановете в 
инфраструктурната мрежа на града; 

• Да дава становища по изработени проекти свързани с културни събития и 
мероприятия, да съгласува и одобрява проекти на преместваеми обекти, на 
рекламни елементи, на монументално-декоративни елементи и градско 
обзавеждане свързани с отделните направления на стратегическото 
планиране; 
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• Да изготвя проучвания и анализи за преместваемите обекти и рекламните 
елементи на и градското оборудване, което обслужва определените 
проекти;  

• Да осигурява участие на експерти (от секторите на култура, туризъм, 
икономика и др. при дебати на специализираните състави на общинския 
експертен съвет по устройство на територията); 

• Да изготвя интегрирани планове за популяризиране на културно-
исторически обекти на Варна и региона ( градска инфраструктура, 
транспортна мрежа, бранд, реклама и пр.); 

• Да осъществява постоянен мониторинг и контрол при изпълнението и 
поддръжката на реализираните проекти; 

 
Успешното прилагане на устойчивия подход на планиране, определя постигането 
на интегрирана градска среда, която от своя страна, е пряко свързана с 
качеството на живот на хората. При прилагане на разумни и балансирани 
устойчиви политики, град Варна може да се възползва оптимално от 
широкоспектърния ресурс, който притежава.  
Важен момент при прилагането на интегрираните устойчиви политики е 
идеята, че в центъра на всички прилагани механизми, стоят гражданите и 
сътрудничеството им с общинските власти. Заедно те оформят идеи, решения и 
конкретни проекти, които да се развиват. Важно е гражданите да се включват в 
процесите на взимане на решения, а да виждат вече одобрените проекти в 
последствие и да са поставени пред свършен факт. Именно поради тази причина е 
необходимо да се наблегне на организирането на регулярни инициативи за 
граждани (срещи, дискусии и др. ) за генериране на местен диалог по конкретни, 
актуални теми.  
 

БРАНДИРАНЕ 
Брандирането е процес, при който се избира дизайн и идентичност на определен 
продукт или услуга. В случая идеята за брандинг засяга продукта “Варна”, който  
трябва първо да се дефинира чрез Cultural Planning, сред което да получи и своята 
уникална дизайнерска идентичност – лога, цветове, слоган и да се внедри реално 
– в градската среда, в указателните табели, в документацията на общината, по 
рекламните площи на автобусите и камионите за смет, работното облекло на 
служителители и т.н. 
 

4. ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ВАРНА 

НАБЛЮДЕНИЯ / ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА ОУП 
При прилагането на ОУП в неговата цялост и логика, се наблюдават 
съществени пропуски свързани с допусканията на ПУП-ове за 
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неурбанизирани територии. Подобно приложение, би трябвало да се извършва 
и разработва от колективи избрани чрез конкурси. Необходимо е съревнование 
на идеи и градоустройствени концепции, а не както до сега приетата практика, за 
прилагане на разработки на колективи, които са подписали рамкови 
споразумения с общината. Подобна практика неглижира ефективните идеи и дава 
преимущество на фрагментирани и частични решения, които по-късно се оказват 
зловредни.  
В момента се разработват няколко ПУП-а на цели територии, които се изпълняват 
от компания позиционирана монополно на пазара на проектиране в града. Този 
монопол е функция от порочно подадени от Община Варна задания и условия за 
участие в съответните обществени поръчки. Това е проблем, който касае цялата 
гилдия и би могъл да се реши лесно, чрез премахването на всички допълнителни 
условия, които възпрепятстват свободното участие на всички правоспособни.  
На места, в неурбанизирани територии, се допускат ПУП-ове на отделни имоти. 
Така се блокира цялостното развитие на територията и ако след време е 
необходимо да се работи в широк мащаб, то тази дейност ще трябва да се 
съобрази с един единствен имот. В някои случаи, това възпрепятства дори 
изграждането на пътна мрежа и градско оборудване, което автоматично 
компрометира появата на смислени градоустройствени решения.  
По отношение на ОУП-а, е очевидна голяма трудност в реализиране на 
устройството на неурбанизираните територии, а също в провеждането на 
действащата улична регулация във всички вилни зони и селищни образувания. 
Много по-удачно би било, да се изготвят ПУП-ове по чл. 16 от ЗУТ включващи и 
едновременното изработване на уличната мрежа, която съответно да остане 
безвъзмездно в полза на общината. Досегашната практика е териториално и 
финансово неефективна, защото уличната мрежа се изработва отделно, имотите 
се урегулират по чл. 17 от ЗУТ и Общината финансира допълнително 
изграждането на уличната мрежата.  
Добър пример е м-т Ментеше, където ПУП-ове се правят по чл. 16 от ЗУТ , 
въпреки, че има действаща улична регулация. Така, работейки се на едро, квартал 
по квартал по чл. 16 общината спестява огромен финансов ресурс.  
ПУП в неурбанизирани и земеделски територии трябва да се допуска само за 
цели масиви и дори не за отделни устройствени зони, а за цели територии 
обиколени от първокласна улична мрежа с ОУП. Само по този начин територията 
ще може да се урегулира на цяло и да се развива и облагородява в последствие.  
Парадоксално ОУП дава пределни параметри на застрояване за една и съща зона, 
например във Владиславово и в Ракитника или Боровец Юг има зони Жк с 
еднакви параметри. Именно главния архитект, заедно с ЕСУТ трябва да 
прецизират с отделните допускания за ПУП тези максимални параметри на 
застрояване. Не трябва да се допускат изменения на отделни имоти за вече 
допуснати цели територии с новите показатели на ОУП.  
Пример: квартал Кайсиева градина. За там имаше разработки за 10-15 метра 
височини на новите имоти в плана за реконструкция. В последствие се прие ОУП и 
започнаха частични изменения на плана и в съседни имоти. В момента има 
предвиждания за сгради от 32 метра и 10 метра. Наложително е плановете, които 
са на цели територии да се спазват дори и при изменения на ПУП, каквито 
понякога се налагат. Задължително е съобразяването с показателите в съседните 
имоти, като тези максимални параметри по ОУП не бива да са винаги и навсякъде 
автоматично приложими.  
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Градоустройството не трябва да се реализира фрагментирано, там където 
се необходимо изработване на терен „на парче”, то същия, следва да 
съобрази с цялото и средата, в която се намира.  
Прилагането на ОУП трябва да се съобразява адекватно с наличната градска 
тъкан и с контекста на територията. Това, че има една и съща устройствена зона в 
двата края на града трябва не означава винаги, че параметрите не трябва да се 
съобразяват, с това какво има или какво се предвижда в тези два края на града. 
Механичното даване на еднакви показатели в такива случаи може да е пагубно за 
развитието на териториите.  
Има огромна разлика в интерпретирането на зона за Обществено Обслужване в 
центъра на Варна, и такава която е някакъв бъдещ добавък на квартал в 
покрайнините. И двете са с еднакви параметри в ОУП, но дали е правилно и 
ефективно, зависи от самата динамика на градско развитие, която следва да се 
разглежда като жив и постоянно променящ се организъм.  
ОУП дава различни възможности за вариации, които в момента не се използват 
адекватно и по същество. Не познавам случай, при който има спиране и отказ на 
ПУП заради високи показатели. Цитирането в записката на допустимите 
показатели обикновено е достатъчно основание да бъдат разрешени и да не 
падне допускането в съда. Възможно е да се направи допълнение за 
изискванията например с . . . . "при (определени) показатели, но при съблюдаване 
и съобразяване на бъдещото застрояване с преобладаващото застрояване в 
района".  
По този начин ефективно могат да се приложат допълнителни изисквания, за 
силуетно съобразяване с околните сгради и среда, без да се налагат ограничения 
в основните параметри.  
 

ПРОБЛЕМИ С ПЛЪТНОСТТА НА ЗАСТРОЯВАНЕТО 
Погледнато в исторически план, от десетки години зелената система на града се 
унищожава системно с всеки следващ влязъл в сила нов устройствен план. 
Градът и неговата инфраструктура се уплътняват и претоварват, вместо да се 
разширяват и развиват.  
Убеден съм, че има начин, по който може да се разтовари основния парк на града 
- Морската градина и да създадат нови зелени площи,  така те са да компенсират 
съществуващото  хаотично бетонираните и асфалтираните площи. Автомобилите 
и строителството нямат място в парка. 
 
Предвиждам изграждането на нови градски и районни паркове и зелени 
площи в рамките на градската среда и кварталите.  
 
ПРОБЛЕМ : 
В много райони на града има приети ПРЗ, но няма изградена инфраструктура.  
РЕШЕНИЕ: 
Регулярни срещи и обмен на информация за максимално използване на 
възможностите финансиране на дейности от европейски и други фондове за 
проектиране и изграждане на необходимата инфраструктура.  
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В ОУП е предвидено разширението на града в Южна посока, Аспарухово, 
Галата, Прибой, Константиново.  
 

ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ 
 
Има и голям инвеститорски интерес към южните територии на града, но липсва 
необходимата инфраструктура. Същевременно интегрираният план за градско 
възстановяване и развитие ИПГВР част от южните територии също са отразени 
като зони за въздействие.  
Общината трябва да инвестира средства и усилия във приобщаването на тези 
територии, които отдавна са неразделна част от града, но заради лошите 
комуникации продължават да си стоят някак откъснати. Липсва цялостна 
концепция за инфраструктурата на този район, недостигат училища, детски 
градини и др.  
Разпределението на бюджета на Интегрирания План за Градско Възстановяване и 
Развитие – Варна по категории инфраструктура е следното:  
 Най- висок е делът на проектите за икономическо развитие (22%), подобряване 
на градска среда (17%), интегриран градски транспорт (20%) и подобряване на 
енергийната ефективност на жилищни и административни сгради (14%).  
В ИПГВР проектите за културна, спортна, социална и образователна 
инфраструктура имат по-нисък дял (между 4 и 7%), което е много 
показателно и предначертава лоши прогнози за развитието на тези 
направления 

• Политиката и стратегията за градско развитие са важни и ключови за 
развитието на града. Има ясна необходимост от промяна във визията и 
стратегията за развитие, с акцент върху:  

• Конкретизация на приоритетите и насочване на средствата към 
високоефективни проекти с реална полза за обществото, икономиката и 
развитие на градския потенциал;  

• ефективно управление на средствата за реализация на стратегиите и 
политиките за развитие на града;  

• Предвижда се процесът на планиране и изграждане на инфраструктура да 
изпреварва строителната инициатива, но към настоящия момент това не се 
реализира; 

• Говори се за баланс между частните и обществени интереси, който също не 
е налице. Потенциалът на града продължава да не е оползотворяван 
оптимално в дългосрочен план.  

• Подчертана е необходимостта от реализация на плановете за преместване 
на пристанището навътре в езерото и изграждане на интермодален 
терминал, и индустриална зона в близост до новото място на 
пристанището.  

• Като зони със силно изразени обществени функции и нужда от подобрение 
на състоянието са „Одесос” и „Приморски”, „Аспарухово” (вкл. Аспаруховия 
парк), Алея първа, ромския квартал, Пристанище Варна, Морската градина, 
м-т Салтанат, Стадиона, и зоните над Военна болница и Терапията, кв. 
Изгрев.  
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Като зони със силно изразени социални проблеми са идентифицирани 
териториите, населени компактно с ромско население (кв. Максуда, с. Каменар, 
ромския квартал на Аспарухово), Владислав Варненчик, селищните образувания.  

• Като ключови за развитието на гр. Варна са посочени проекти в следните 
области:  

• Преобразуване на Пристанище Варна  

• Инфраструктура – Подобряване на ВиК инфраструктурата, интегриран 
градски транспорт, подобряване на пътната инфраструктура, тротоари и 
пешеходни зони, алеи, велоалеи, паркинги, техническа инфраструктура в 
селищните образувания, благоустрояване на междублоковите пространства  

• Енергийна ефективност – саниране на сградите и въвеждане на ВЕИ  

• Изграждане на стадион и други спортни съоръжения  

• Решаване на проблемите на гетата  

• Археологически обекти  

Потенциалът и възможностите за развитие на гр. Варна са оценени в редица 
аспекти – човешки ресурси и наличие на академични и научни институции на 
територията на града, туристически потенциал, морска индустрия и др.  
Необходимостта от адекватно и дългосрочно териториално-устройствено 
планиране и благоустрояване, със съблюдаване на екологичните норми и 
съхраняване на зелената система на града.  
подобряване на външния облик на старите блокове и кварталите като цяло 
(спиране на безразборното махане на стени, монтаж на климатици и увреждане на 
фасадите.  
Създаване на истински и работещи промишлени зони във Варна, сериозен 
проблем, който спъва икономическото развитие на града.  
Свлачищата са пряко следствие от продължителната липса на инфраструктура и 
уплътняването на застрояването.  

 

5. СТРУКТУРА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА: 

НАБЛЮДЕНИЯ / ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ И 
ОПТИМИЗАЦИЯ 
Редно е да се отбележи, че към момента администрацията, що се касае до 
издаването на разрешителни за строеж и придвижването на ПУП, работи много 
по-ефективно в сравнение с дейността й от преди няколко години и трябва да има 
приемственост в работата на администрация за да се доразвиват утвърдените 
практики.  
Към повечето звена в администрацията, където е възможно ще се създадат 
консултативни съвети от външни експерти и граждани.  
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Предвиждам три нови звена в администрацията - 
1. за анализ и развитие на транспорта  
2. за недвижимо културно наследство.  
3. за анализ и развитие на политиката по сметосъбиране, сметоизвозване и 
рециклиране на отпадъци.  

Ще работя за оцифровяване на архива и въвеждане на ангажимент за 
представяне на проектите и на цифров носител. По този начин ще се намалят 
възможностите от загуба на информация, например изчезване папки, проекти или 
документация. Ще се намали и възможността да бъдат подменяни части от 
проектите, ще се ускори търсенето, работата с документацията и въобще 
ефективността на администрацията. Ще се проправи път за заверка с електронни 
подписи на проектите.  
Базите данни на общината и на районните администрации трябва да се обединят 
единна информационна система, за да се улесни и ускори комуникацията между 
отделните структури.  
Форум към сайта или специализирана фейсбук страница би дава възможност на 
гражданите да дават препоръки и да коментират и оценяват работата на 
администрацията.  

МОТИВАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ 
Ниско ниво на мотивация, в следствие на неудовлетвореност от заплащането, 
некомфортни условия на работа или липса на необходими техника в условията на 
постоянен корупционен натиск.  
Предлагам преосмисляне, промени и оптимизация на структурата на 
подчинената администрация, с цел създаване подходящи условия за работа, 
обезпечаване с необходимата техника, софтуер и ускоряване на обслужването. 
Въвеждането на регулярни ежеседмични, (а в последствие след като механизмите 
на работа се изгладят), ежемесечни срещи и доклади-предложения за обсъждане 
на проблемите и възможностите за допълнителна оптимизация на работата 
на екипа. Не би могло да се изисква и да се очаква ефективност от един 
служител без да са му създадени адекватни комфортни условия за работа и 
почивка. Липсата на работно пространство или липса на необходимата за 
дейността техника и оборудване силно възпрепятства работата на служителите.  
Необходимо е преосмисляне на имиджа на отдела, създаването на комфорт в 
работните пространствата, публичните пространства в пряк досег с граждани и 
създаване на елементарни адекватни удобства и условия за гражданите. 
Убеден съм, че тези намерения са плод на прилагане на ефективна визия, а не 
толкова на наличие на богат финансов ресурс. В много случаи благоприятните 
условия и позитивна нагласа са плод на отношение към работата и прилагане 
на креативни идеи за оптимизация на пространствата.  

ФИСКАЛНА ПОЛИТИКА  

Инструментариумът на общината по отношение на фискалната политика не е 
голям, но трябва да се използва пълноценно, за изпълнението на стратегическите 
цели.  Възможно е да се приложат два основни подхода - облекчения и санкции.  
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Оптималният вариант са облекченията: Чрез отстъпки от цените на услугите за 
граждани, чрез приоритети в сроковете за изработка на услугите и доброволен 
способ за стимулирането на желаната от Общината, устойчива насока за 
развитие.  

Също така приоритетно може да стане разглеждането на проекти подадени по 
електронен път, като за тях се въведат и по-ниски такси за административните 
услуги.  

По примера на много модерни европейски градове, Варна има потенциала да 
стане първият град в България, който да освободи от данък сгради за 
определен период от време, сградите със сертификат за зелена или пасивна 
сграда, издаден надлежно от някоя от признатите международни 
организации. Ще се въведе и ясна система за диференцирани облекчения в 
зависимост от нивото на постигнатите резултати/качества на сградите.  

По отношение на администрацията: 

Би било подходящо да се направят промени в цените на услугите в 
администрацията и създаване на двукомпонентна схема на заплащане в отдела, 
съобразно обема и качеството на обработените документи, проекти, разрешения, 
ПУПланове и т. н. Същата схема може да се изработи, така че да е приложима и 
във всички районни администрации и да се създаде, макар и само по определени 
услуги, които могат да се извършват и в двете администрации, конкуренция в 
услугите между района и голяма Община. По този начин гражданите ще получат 
по-добро обслужване, а служителите по-справедливо заплащане.  

Приемането на документите  да  може да се извършва във всички районни 
администрации, а обработката и обратното получаване в района по 
местонахождение или по електронен път. По този начин ще стане възможно всеки 
от служителите, който съвестно си изпълнява задълженията,  да получава 
адекватно възнаграждение и да се намали корупционният натиск.  

 

5. ПУБЛИЧНОСТ НА ДЕЙНОСТТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА 

ДИНАМИЧНА ИНСТИТУЦИОНАЛНА СРЕДА:  
Основни приоритети в работата ми ще бъдат поставянето на публичния интерес 
над частния, прозрачност в работата на администрацията и нулева 
толерантност към корупцията. Създаване на динамична институционална среда, 
която да има пряк контакт с гражданите и различните заинтересовани съсловия: 

-‐ Предлагам след консултация с юристи да се изготви списък документи, с 
които администрацията работи и биха могли да представляват заплаха за 
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сигурността на личните данни. Всички документи, които не попадат в този 
списък да бъдат поетапно оцифровени и качени сайта на общината. 
Отделно за регистрирани потребители с електронен подпис и право да 
обработват лични данни, да се предостави достъп и до ограничения списък.  

-‐ Енергийните обследвания, техническите паспорти и техните актуализации, 
обследванията и инвестиционните намерения за имотите на територията на 
общината да станат публични в интернет срещу елементарна, безплатна 
регистрация в сайта. В сайта на общината да се предвидят няколко нива на 
достъп до информация, с възможност за повече обществено достъпна 
информация.  

-‐ Всички документи, формуляри и бланки на територията на общината да се 
унифицират и чрез редовни срещи с архитектите от районните 
администрации да се намерят и отстранят различията в тълкуването на 
законодателството. Правилата, по които трябва да работи 
администрацията трябва да се унифицират и гражданите да получават 
бързо, ефективно и експертно обслужване. Да се преразгледат и допълнят 
където е необходимо указанията за попълване и предоставяне да 
приложения към формулярите на администрацията.  

-‐ Пълно оцифровяване на архива, прехвърляне на кореспонденцията между 
голяма община и районните администрации приоритетно по електронен път.  

-‐ Да се създаде електронна карта на общината, която да се използва и от 
администрацията и от гражданите, при определянето на маршрутите и 
графика за движение на механизация и извозване на строителни отпадъци. 
Създаването на такава, обществено достъпна карта, ще може да служи и за 
адекватен контрол и прозрачност в работата на отдела.  

-‐ Всички електронно подадени заявления за услуги от общинската 
администрация могат да получат приоритет в сроковете за изпълнение и по 
този начин да се стимулира тяхното по-често използване.  

 

7. ПРОБЛЕМИ И РАЗВИТИЕ НА ОТНОШЕНИЯТА С 
МЕЖДУСЪСЛОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ  

РАБОТА СЪС СЪСЛОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ, САБ, КАБ, КИИП И ДРУГИ С 
ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ НА КОМУНИКАЦИЯТА И ОБЩА УНИФИЦИРАНА 
ПЛАТФОРМА ЗА ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ  
Създаване на банка от експерти, която на случаен или експертен принцип да 
определя примерно участниците в ЕСУТ. Чрез създаването на такава банка ще се 
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даде свободна възможност за избор на проектант от страна 
гражданите/потребителите.  
ЕСУТ е съкращение от Експертен Съвет по Устройство на Територията, а 
напоследък колегите се шегуват, че заприличва на Експертен Съвет по 
Устройство на Поземлените имоти. Липсва необходимата за размерите на града 
мащабност и прозрачност в работата.  
Предлагам инициатива за създаване на интерактивна карта за проектантите – 
съвместно със съсловните организации, КАБ, САБ и КИИП. Да СЕ изработи, 
публикува и поддържа актуална, онлайн карта на България - с филтър и падащи 
менюта за списък с проектанти според квалификацията и вида на обекта, който 
ще се проектира, списък с контактите и дейността им. Същият списък би могъл да 
върши чудесна работа и на служителите на Общината, когато някой ги попита 
усмихнато – няма ли ми препоръчате проектант? Употребата на такава карта /база 
данни, макар и хипотетично би могла да внесе повече прозрачност и доведе до 
намаляване на корупционния натиск.  
Може да се отпечатва и годишен справочник на хартиен носител, който 
общините да получават и да се ползва от служители и граждани, които не ползват 
интернет - при необходимост.  
Съвместно със съсловните организации да се набележи стратегия за постепенно 
разтоварване от натовареност на администрацията, за обектите, които са с ниска 
категория. Дали ще се прехвърли тежестта изцяло върху водещия проектант, 
дали върху районните администрации или ще се сподели в някакво съотношение, 
това е въпрос на дискусия и решение на гилдията. Воля за промяна има, така че е 
ако е необходимо ще се инициират и законодателни промени.  
Да се създаде ново звено за градоустройствено и пространствено планиране, 
което да обработва градоустройствените задачи и ПУП-ове отделно от чисто 
архитектурните проекти.  
 

8. KOНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ - ВЪВЕЖДАНЕ НА ВЪТРЕШНИ И 
МЕЖДУНАРОДНИ КОНКУРСИ  

КОНКУРСИ ЗА АРХИТЕКТУРА И ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКАТА СРЕДА: 
Създаване на отделен екип, който да организира конкурси на национално и 
международно ниво, да изготвя техните задания и представяния в публичното 
пространство. Ще се канят експерти на световно ниво, ще се проучват 
общественото мнение и нагласи. По този начин ще се избегнат и отстранят 
порочните практики със неизпълними условия в обществените поръчки и липса на 
прозрачност в избора.  
  

9. КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО 

ИЗКУСТВО В ГРАДСКА СРЕДА, АРТ ИНСТАЛАЦИИ.  
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Всички обществено достъпни зони на градската среда да се организират с 
възможност и инфраструктура за постоянни експозиции на открито,  
различни форми на изкуство, арт инсталации и културни мероприятия.  
Да се възложи и проведе конкурс за цялостно културно планиране за града от 
специалисти с доказан, успешен опит в други градове.  
Конкурс за избор и изработка на нови панорамни площадки за наблюдение на 
града, които освен, че могат да бъдат атракция и източник на приходи, ще бъдат 
и добра реклама на града.  
Да се обособят и предвидят възможности за изява на улични артисти, 
музиканти и творци. Да се създадат условия и регламент за ползване на тези 
площи.  
Въвеждане на  целенасочена стимулираща политика за интегрирано изкуство 
в интериора и върху фасадите на сградите. По този начин ще се даде изява на 
местни творци да дадат своя принос за облагородяването и промяната на 
облика на града. Съгласуване със обществения съвет по култура.  
Организиране на конкурс за идейни предложения за подводно светлинно шоу в 
акваторията на града и прожекции на екрани на плажа или в морето, около 
паметника на Българо-съветската дружба.  
Изкуство и Саниране – Ще се проучат възможностите за връщане на изкуството 
по фасадите на санираните блокове, чрез артистични конкурси провеждани през 
някакъв период – примерно на всеки 3-4 години ще се даде възможност за изява 
на цялата артистична общност от художници, дизайнери и въобще творци. 
Амбицията е да се създаде и поддържа съвременна, унифицирана визия за иначе 
амортизираните панелни комплекси.  
 

ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО  
 
Много болезнена за града тема, която е емблематичен пример за конфликт на 
интереси и по-конкретно липса на баланс между частния и обществения 
интерес. Докато града и обществеността има стратегически интерес да запази 
старите си архитектурни паметници и ансамбли, да запази своята идентичност, 
собствениците имат финансов интерес от ново строителство, надстрояване, 
пристрояване. Често резултата е директно унищожение на паметници на 
архитектурата, десетки от които изчезнаха безвъзвратно от Варна за последните 
25 години.  
Изготвен е актуализиран списък, който все още очаква одобрението си от 
НИНКН.  
От две години към Община Варна действа Обществен съвет, в чийто функции 
влиза и разглеждането на въпроси по опазването на паметниците на 
архитектурата, като констатациите му имат информативен и препоръчителен 
характер.  
Необходимо е Общината да изпълнява функциите си за намеса в 
неподдържаните паметници, като извършва ремонтите за сметка на 
собствениците.  
След одобряване на актуализирания списък предстои издаване на режимите.  
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Системна грижа за паметниците и превръщането им в туристическа атракция 
и част от туристическите маршрути, които да носят приходи на общината - 
Пантеона, паметника на българо-съветската дружба и др. 
Предложение за законодателни промени, които да анулират данъчните 
облекчения за сградите, които не се поддържат адекватно според оценката на 
обществения съвет. 
  

ВИЗУАЛНО ЗАМЪРСЯВАНЕ 

СТИЛОВО ЗАМЪРСЯВАНЕ 
Определяне на  зона за защита на централната градска част, в която всеки от 
проектите за нови сгради ще трябва да се съгласуват стилово със съседните 
сгради. Трябва да се въведе задължително разглеждане и на архитектурните 
достойнства на сградите от ЕСУТ и комисията по естетизация за важните 
градски булеварди и улици в централната градска част. Особено що се касае 
до строежите граничещи с паметници на културата има много добра световна 
практика, която лесно може да се взаимства и прилага и у нас.  
Табелите на търговските обекти, които са лицето на града са безобразно 
хаотични и в повечето случаи не отговарят на наредбата за рекламната дейност 
територията на общината. Най-повсеместно е нарушението на чл. 5, ал. 1 където 
ясно е записано, че табелите трябва да са на изцяло български език и могат 
допълнително да се изпишат и на друг език. Очевидно е, че или наредбата трябва 
да се промени или контрола по спазването и трябва да бъде засилен. 
 

ОСТЪКЛЕНИ ТЕРАСИ 
 
Проблема с остъклените тераси е характерен за постиндустриалните градове и на 
много места е решен чрез цялостно саниране. При нас, остава нерешен защото 
процесът на саниране е съвсем в началото си. В ход са промени в нормативната 
уредба които няма да позволяват индивидуалното остъкляване и саниране на 
апартаменти. Най-логичното решение на въпроса е в контрола и проектирането на 
остъкляването само за цели фасади, унифицирано.  
 

КЛИМАТИЦИ ПО ФАСАДИТЕ  
 
В диалог със съсловните организации ще се проучи възможността чрез 
законодателни промени да се забрани и организира преместването на външните 
тела на климатиците от фасадите на сградите в централната градска част. Това е 
трудно приложима мярка, но ако в прилагането и не се прояви воля, трудно бихме 
постигнали добри резултати . В много европейски страни това е утвърдена 
практика, която след съответната адаптация,  би могла да се взаимства успешно. 
Ще се предложат и законодателни промени, с които инсталациите за отопление и 
охлаждане да бъдат задължително проектирани на подходящи за това места. Да 
се прикриват или вграждат в новостроящите се сгради, поне в централните 
градски части.  
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ШУМОВО ЗАМЪРСЯВАНЕ 
Проблем за града е и тежкото шумово замърсяване, предизвикано както от 
заведения за обществено хранене и дискотеки, така и от МПС, които 
безпрепятствено и системно тормозят и стресират гражданите и гостите на града 
– проблеми, които вероятно биха могли да се регулират чрез засилен контрол и 
санкции по механизмите за опазване на обществения ред.  

СВЕТЛИННО ЗАМЪРСЯВАНЕ  
В съвременната, устойчива архитектура, съществува и понятието светлинно 
замърсяване, причинено от силните нива на осветеност на улиците в градовете. 
Този проблем е решим чрез прилагането на високотехнологични мерки за 
регулиране на интензитета на осветлението или чрез естетични решения – подбор 
на осветителни тела с насочена светлина и по-малко разсейване при следващите 
планови ремонти по уличното осветление в града. 
 

10.  БИЗНЕС СРЕДА - ИНДУСТРИЯ, ТУРИЗЪМ, СПОРТ, ОБРАЗОВАНИЕ 

ТУРИЗЪМ И ОТДИХ 
Туризмът  традиционно е  един от основните източници на приходи за гр. Варна. 
Гостите почиващи в туристическите комплекси, пристигайки във Варна очакват да 
се запознаят със старият град, но това фактически е невъзможно по няколко 
причини - няма ясно дефинирани маршрути и второ няма и обособени места за 
паркиране на автомобили или туристически автобуси.Екскурзоводите се 
затрудняват с избора какво да покажат на посетителите, защото старите сгради, 
повечето с неподдържани фасади се редуват с нови и занемарени сгради от 
първите години след демокрацията и с остатъци от времето на соца.  
 
Парадоксално е, че най-оборотната екскурзия във Варна е тази до стария 
Несебър.  
 
Природната забележителност “Побитите камъни” например най-често е обект на 
посещение от туристите след края на работното време, първо защото ограда 
липсва или е повредена и второ за да не плащат вход, защото и без това липсва 
необходимата инфраструктура.  
Не се изискват огромни инвестиции, за да се превърнат уникалните природни и 
културни забележителности като тази в източник на средства за общинския 
бюджет.  
 
Некрополът, с намереното в него най-старо в света обработено злато буренясва в 
центъра на промишлената ни зона и маршрута за достъп до него, както и 
състоянието на самото място на разкопките,  изключват всяка възможност 
туриста да бъде заведен до мястото на откритието. Практики, които трябва да 
бъде променени с общите усилия на туристическия бранш, със съдействието на 
местната администрация и чрез адекватно финансиране от бюджета на общината 
или държавата.  
 



	   29	  

ПРОБЛЕМ: Липсва цялостна концепция във всички направления и особено 
остро по отношение на завършения туристическия продукт в град Варна. 
 
РЕШЕНИЕ: Възлагане на конкурс за цялостно съвременено и професионално 
направено културно планиране и брандиране на града съобразен с 
концепцията за креативност, култура и красота. Ясно дефиниране на стила и 
приоритетите, с които да се рекламира града, дефиниране на стила на табели, 
цветове шрифтове и размери, елементи на градската среда.  
 

СПОРТ, СПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА И АТРАКЦИИ.  
Варна има голям неизползван спортен потенциал, продиктуван от близостта на 
курортите и възможностите за настаняване и рекреация. Организацията на 
спортни състезания може да даде своята добавена стойност към развитието на 
града, както от чисто финансова гледна точка, така и от гледна точка на 
здравословното влияние на спорта.  
Приоритетно трябва да се развива ветроходството и необходимата за него 
инфраструктура и яхтени пристанища. Много показателен, добър примера е 
регатата Tall Ships, която създава добавена стойност към града и „събужда“ 
много нови инициативи.  
Традиционни за града са водните спортове, които имат голям потенциал и за 
които не се прави много – сърфинг във всичките му форми, изкуствени вълни, 
плажен волейбол, недостигат плувни басейни. Необходимо е изграждане на 
адекватна инфраструктура за този вид спортове. 
Изграждане на зони за спорт в частност, места за тенис комплекс от кортове и 
съпътстваща го инфраструктура, стена за скално катерене, да се търси 
възможност за изграждане на комбиниран или отделни паркове за скейт, ролери 
и байк .  
Колоезденето също не е за пренебрегване – могат да се създават маршрути и 
инфраструктура за маунтин байк, за които релефа в околностите на града е много 
подходящ.  

БИЗНЕС И ИНДУСТРИЯ  
 
 Ясно е, че 400 хиляди души не могат да се разчитат на приходи само от 3 
месеца летен туристически сезон. В града има още много бизнеси, които в 
повечето случаи се развиват, въпреки липсата на съдействие на Общината, 
вместо с нейната подкрепа и стремеж да създаде благоприятни условия за 
правене на бизнес. 
 Хубаво би било ако можеше да се мисли стратегически и да се полагат 
усилия да се привлекат индустриални инвеститори от висок клас, какъвто е 
примера с гр.Пловдив. Там Общината, активно съдейства за създаването и 
развитието на няколко индустриални зони (най-голямата е "Тракия") и за 
последните 10 години в тях възникнаха близо 100 хил. работни места. Когато 
голям инвеститор направи завод, веднага около него започват дейност 50-100 
малки фирми - доставчици на стоки и услуги.  
Във Варна, има промишлени зони, които обаче в резултат на стари и нови 
градоустройствени решения са много разпокъсани, смесени са различни 
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дейности и индустрии. Инфраструктурата в момента не е на ниво, няма удобен 
градски транспорт за работниците. Всичко се случва парче по парче, няма 
мащабни разработки и проекти – няма инвеститори. Града  има и неизползван 
потенциал за индустриално развитие. 
 
Варна е университетски град, от цял свят идват студенти, за да се обучават 
тук и после я напускат заради липсата на възможности за работа. 
 
Има, пристанище, магистрала и международно летище. Наблизо е и Девненския 
промишлен комплекс, който от своя страна дава възможност за синергия между 
индустриите. 
 
Ще се търсят решения, които да създават работни места. Ако е необходимо 
могат и да се проектират нови зони, или да се видоизменят съществуващи такива, 
да се изгражда инфраструктура. Общината не е редно да продава на търг имоти 
без инфраструктура. Всички възможности за финансиране трябва да се 
използват максимално. Трябва да има готови имоти, с готова инфраструктура, 
в случай, че голям инвеститор се интересува от инвестиции в региона. Трябва да 
е активна, да създава инфраструктура, да се рекламира, да търси инвеститори. 

ОБРАЗОВАНИЕ 
 
Варна има 5 големи университета два колежа – Технически Университет, 
Варненски Свободен Университет, Икономически Университет, Медицински М, 
Морско Училище, Нов български университет, Медицински колеж и Колеж по 
туризъм. Образованието в града е на ниво, покрива световните стандарти за 
качество и дипломите са признати в цял свят. 
Образованието тепърва се развива и като бизнес, защото много чуждестранни 
студенти учат в местните ВУЗ-озве и допринасят с таксите и издръжката си за 
приходите на града. 
Студентите от своят страна обогатяват и освежават с присъствието си града, а 
могат да бъдат много полезни и със своята креативност и необремененост в 
изграждането на новия облик и стил на града. Съдействието от страна на 
Общината за развитието на образованието и науката е наложително и логично. 
 

ВИСОКИ  ТЕХНОЛОГИИ 
 
Високотехнологичния сектор се развива изключително бързо по целия свят и 
Варна не прави изключение от това правило. В града са базирани много местни и 
чуждестранни софтуерни компании, които успешно създават работни места чрез 
outsorcing, кол центрове и т.н. Развитието им трябва да се поощрява и стимулира, 
защото те са изключителни чисти, устойчиви дейности и екологични. 
 

11. ТРАНСПОРТ И КОМУНИКАЦИИ 
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ПРИОРИТЕТНИ ЩЕ БЪДАТ РАЗВИТИЕТО НА ПЕШЕХОДНИЯ ТРАФИК И НА 
ЕКОЛОГИЧНИЯ ТРАНСПОРТ – ВЕЛОСИПЕДИ, ЕЛЕКТРОМОБИЛИ И ХИБРИДИ.  

АВТОМОБИЛИ, ПАРКИРАНЕ, ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ, 
БУФЕРНИ ПАРКИНГИ.  
 
ТРАНСПОРТЪТ ВИНАГИ Е БИЛ КРЪВОНОСНАТА СИСТЕМА НА ВСЕКИ 
ГРАД. Град Варна изоставя осезателно  по отношение на развитието му през 
последните години. Проектът за интегриран градски транспорт буквално буксува, 
няма информационна система, няма организация на движението, няма синя зона, 
няма нов мост, нов терминал, ново пристанище и т. н.  
Няма съвременен европейски град, във който да е разрешено да си паркираш 
автомобила безплатно, безсрочно и безнаказано в централната градска част. Това 
са милиони загуби за общината и доволно количество шум и замърсяване във 
въздуха и по улиците на града, които трябва да бъдат спрени незабавно.  
Проблема с паркирането е един от най-болезнените за варненци. Въвеждането 
на синя и зелена зона за временно паркиране е крайно наложително и 
неотложно. Създаването на тези зони, ще промени драстично качеството на 
живот в централната градска част. Улиците ще станат по-тихи, по чисти, 
градският транспорт ще може стане по-редовен и печеливш, ще се създаде 
възможност да се доразвива и оптимизира допълнително и това е най-добрата, 
устойчива практика.  
Трябва да се работи върху създаването на буферни паркинги по периферията 
на града и удобни, бързи и комфортни връзки между тях и градския 
транспорт.  
 
ИНТЕГРИРАНИЯТ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ трябва да е в постоянен процес на 
развитие, а не просто дружество в затруднение. Недопустимо е, че вече втора 
година не може да заработи информационната им система. Скоро автобусите и 
монтираните отдавна машини за продажба на билети ще остареят морално и 
физически, а във Варна, още няма информация за трафика, няма адекватна 
връзка между светофарните и т. н.  
Паралелно с транспорта не трябва да се пренебрегват и изграждането на 
северното околовръстно и предвидените в ОУП бързи връзки с курортните 
комплекси на север от Варна.  
 
ВЕЛОСИПЕДЕН ТРАНСПОРТ - Чрез развитието на велоалеи и съпътстваща ги 
инфраструктура, едновременно ще се разтовари автомобилния трафик, ще се 
намали замърсяването от газове и прах, а спортуването ще повлияе позитивно 
върху здравословното състояние жителите на града.  
Създаване на проекти за изграждане на мрежа от велоалеи, паркинги за 
велосипеди с осветление, видеонаблюдение и частично покритие от дъжд и 
слънце. На няколко места в града е добре да се комбинират велопаркинг с 
велоателие за ремонт и резервни части, санитарни помещения и съблекални. По 
този начин се създават хигиенни и комфортни условия и пътуващи по-дълги 
разстояния да се преоблекат и да пътуват до работа с велосипед, в централната 
градска част. 
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Изграждане на общинска система за велосипеди под наем, със множество 
пунктове/паркиниги за наемане и връщане в центъра и в кварталите съпроводени 
от подходящ за лесното и евтино управление на системата и разпределението на 
велосипедите софтуер.  
Ще се работи върху проектирането и изграждането на велоалея за връзка 
между комплексите Св. Константин и Елена, Зл. Пясъци и града, както и в 
направление юг за връзка с крайбрежието до Галата, Ракитника и Паша дере 
Изграждане на  съвместен проект с общините Аксаково и Балчик, за велосипедна 
връзка между КК Албена и курортите на юг от него на територията на община 
Варна.  
 
Предвижда се избор и преобразуване на съществуващи улици в НОВ ТИП 
УЛИЦИ С ПЕШЕХОДЕН ПРИОРИТЕТ ПО НАПРАВЛЕНИЕТО ИЗТОК-ЗАПАД 
НА ГРАДА. Чрез конкурс ще се изработи план за улична пешеходна мрежа  
редуваща се със  зелени зони, разширени пешеходни алеи, велоалея, паркоместа 
за хора с увреждания. Скоростта на придвижване на автомобилите по тези улици 
с пешеходен приоритет, ще се ограничи до минимум. Ще се предвидят и места 
за зарядни станции/паркоместа за електромобили, които в  недалечното 
бъдеще, децентрализирано ще заменят сегашните бензиностанции за 
фосилни горива.  
ДОСТЪПНА СРЕДА – В Община Варна, предстои още много работа върху 
създаването на достъпна среда за хората в неравностойно положение. Ще се 
акцентира и върху осигуряването удобен и пригоден за тях транспорт.  Трябва да 
се засили контрола по репатрирането на автомобилите, паркирали неправомерно 
на предвидените за тях места и приходите в бюджета на общината да се 
разходват пряко и прозрачно за подобряване на средата. 
Наложително е и изграждането на вторият мост над езерото, развитието на 
морския транспорт изграждането на модерен транспортен терминал.  
 

12. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 
 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ЕНЕРГИЙНА НЕЗАВИСИМОСТ: 
 
Общината и районните администрации трябва да са добър пример за 
прилагане на мерки за енергийна ефективност. Според най-добрите практики в 
областта на зелените сгради е задължително на видно място да в или пред 
сградата да има информационни материали за това как става пестенето на 
енергия с образователна цел. 
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Световна практика е енергийната ефективност в сградите се доказва чрез 
доброволна сертификация от страна на инвеститора на базата на 
международните сертификационни системи за зелени сгради. С получаването на 
сертификата той получава престиж, здравословна среда за обитаване – 
помещения с гарантирано качество на въздуха, естествено осветление, 
комфортни нива на шума, икономия на енергия, икономия на природни ресурси. 

  
Община Варна  Училище “Кирил и Методий” 
  

  
Терапевтична болница НАП 

  
Кметство “Приморски” Морско училище 



	   34	  

Редом с тях властите, общинската администрация му предоставят и възможност 
за данъчни облекчения или съфинансиране на мерките.  
В настоящия момент у нас понятията “устойчивост” и “зелена сграда” са тотално 
неразбрани и се употребяват безразборно, но тези порочни практики могат да 
бъдат променени. Със много малко усилия, рекламна кампания, обучения и 
ограмотяване,  хората ще осъзнаят реалните предимства на зеленото 
строителство и строителите да получат стимул да прилагат най-добрите световни 
практики в Варна.  
Варна изостава в усвояването на фондовете за саниране на панелните блокове, 
където първенци са градове като Хасково, Благоевград и Бургас. Санирането е 
чудесна възможност за намаляване на потреблението на енергия за отопление и 
охлаждане, която обаче за съжаление като цялостна концепция е грешно скроена 
и твърде недалновидна – така, че да се наложи след 2020г да се прави отново.  
Разтоварване на инфраструктурата за електрозахранване и водоснабдяване, ще 
даде възможност за бъдещо развитие на строителството и бизнеса. С помощта на 
адекватно саниране и проектиране по енергийно ефективна технология, 
потреблението на енергия за отопление може да се намали с 50 до 70 % спрямо 
сегашния действащ БДС.  
В момента например в немската система за зелено строителство се работи върху 
прилагането стратегии за пълна енергийна и инфраструктурна независимост на 
цели градове и региони.  
Ще бъде започната на обществена дискусия и създаването на дългосрочна 
стратегия, която да позволи в недалечното бъдеще Варна, да получи своята 
енергийна независимост и да се нареди сред най-добрите места за живеене в 
световен мащаб.  
 

ЗЕЛЕНА СИСТЕМА И ЗДРАВОСЛОВНА СРЕДА 

КАЧЕСТВО НА ВЪЗДУХА 
Един от най-големите източници на прах в съвременните български градове са 
неподдържаните и пустеещи площи и самосрутващите се сгради и съоръжения. 
Други големи източници на прахово замърсяване са строителните обекти и 
използването на твърди, фосилни горива за отопление - една порочна за мен 
практика, срещу която в 21-ви век задължително трябва да се върви, поетапно и 
настоятелно.  
Най-добрите практики за шумоизолация в градска среда са озеленяването и 
тревната настилка.  Поетапното ликвидиране на източниците на прах чрез 
озеленяване бързо ще доведе до драстично намаляване на праховото 
замърсяване в града. Не може да не се отбележи, че през последните години има 
напредък в контрола върху строителството, но вероятно и в него има и все още 
неизползван потенциал.  

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ  
Озеленяването и декорацията с цветя, които се правят през последните години 
безспорно са приятни за окото, но същевременно са твърде неустойчиви според 
съвременните критерии за озеленяване. Въпреки, че има изградени много нови 
поливни системи продължава и ръчното поливане с най-различни, приспособени 
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за целта цистерни. Този начин на поливане, освен че е нелицеприятна гледка е 
свързан с редица разходи, горива, амортизации, финансиране на обслужващия 
персонал и пр.  Самият подбор на растителните видове, както и постоянната 
нужда от многократна подмяна на растенията е също твърде скъп и откровено 
неустойчив подход към облагородяването на визията на града. 
 В устойчивото озеленяване се препоръчва или капково напояване или подбора на 
местни видове, които са традиционни за региона, многогодишни и имат 
незначителна или никаква нужда от напояване. Всички помним розовите 
насаждения по протежението на бул. ”Владислав Варненчик”, които живяха дълги 
години, преди да бъдат изкоренени и унищожени при обновяването му. Те 
например нито имаха нужда от поливане, нито от голяма поддръжка и цъфтяха 
през целия летен сезон, до късна есен. Освен всичко друго розите, засадени 
между платната възпрепятстват и лесното прескачане на оградите и по този начин 
създават добавена стойност и в безопасността на гражданите. Същият е случая с 
палмите, които ако бяха кестени или липи например, нямаше да имат нужда нито 
от разнасяне с транспорт и подемна техника, нито от прибиране през зимата, нито 
от поливане и създавайки сянка през лятото биха били полезни и за по малко 
нужда от енергия за охлаждане.  Политиката по озеленяване на града е 
диаметрално противоположна на принципите на устойчивостта, най-вероятно 
поради липса на информираност и небрежност във взимането на решения. 
Освен гореизброените проблеми в озеленяването на града, поддръжката на 
зелените площи се извършва по брутално замърсяващ въздуха и спокойствието в 
града начин – с бензинови моторни коси и механизация, дори и на места където 
същата дейност би могла да се извърши с пъти по-малко шум и с използването на 
евтина и екологична електрическа енергия. Вероятно ефекта от озеленяването 
направено и поддържано по този метод е отрицателен, ако се разгледа подробно 
въглеродният отпечатък от цялостната им дейност, ведно с транспорта на 
работниците до обекта, косенето и разнасянето на растенията.  

ОТПАДЪЦИ, СМЕТОСЪБИРАНЕ И ХИГИЕНА 
Изготвяне на предложение за промени в нормативната уредба на общината, 
касаеща обществения ред, които да предвижда санкции например за мръсни 
автомобили, за изхвърляне на отпадъци по улиците или от автомобилите 
придружени от ефективни механизми за прилагането им.  
Проблеми има и със сметосъбирането, което не е на  нивото на съвременен 
европейски град За разделното сметосъбиране, се носят градски легенди и 
вероятно всички отпадъци отиват в последствие на едно място. Не може да се 
очаква гражданско съзнание и промени, ако няма активна образователна 
политика за хората, които са живяли 50 години по един начин и сега се иска от тях 
да заживеят по различен начин – да започнат сами да си разделят отпадъците.  
 
Набавянето на съоръжения за разделно  събиране на отпадъци е силно 
затруднено и ограничено. Добре е налагането на разделното сметосъбиране да се 
наложи като градска политика дори в обществените пространства. Трябва да 
бъдат засилени и санкциите за нарушения на хигиената и сметосъбирането на 
града. 
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ОБОБЩЕНИЕ: 
         

Вярвам, че бъдещата, нова и автентична визия на град Варна е функция 
на възможностите, които се предоставят на неговите граждани, на неговите 
на творци, архитекти, инженери и на всички, които имат отношение и желание 
да подобрят средата, в която живеят. Администрацията и в частност позицията 
на главен архитект е тази, от която зависи не създаването на конкретната 
визия за града, а създаването на подходящите условия, необходими за 
утвърждаването на Варна като културен, креативен и красив черноморски 
град.   
  

Несправедливо би било, ако не се отчете и положителната промяна в 
работата на администрацията в отдела подчинен на гл.архитект. В този смисъл, 
бих подходил с приемственост спрямо тези добри тенденции и бих насърчил  
още повече работата в екип.   
  
В концепцията са изложени и предложения за различен подход в работа с 
граждани, по-ефективен начин за изработка на задания и провеждането на 
конкурси, както и прозрачност при възлагането на обществени поръчки. 
Считам, че това са осезаеми пропуски в настоящата практика на Община Варна.  

 
Предложени са и устойчиви подходи, чрез които се избягва накъсването 

на работата при реализацията градоустройствените решения. Добавена е повече 
мащабност, както по отношение прилагане на влезлия в сила ОУП на града, така 
и по отношение на естественото му продължение - подробните устройствени 
планове, базирани на него. 

 
Концепцията на места излиза извън рамките на правомощията на 

главния архитект, но това е свързано с личното ми вярване, че тази позиция 
трябва да има освен всичко и свързваща функция между различни звена в 
Община Варна - затова в работата си ще разчитам на тясно партньорство с тези 
звена, включително и с кмета Иван Портних и Общинския съвет. Смятам, че 
именно от подобен тип екипност зависи реализацията на концепцията ми за 
брандинг, културно планиране и устойчивост и съответно по-добрия живот на 
варненци и гостите на града. 

 

 
арх.Жулиан Начев 


