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Международен архитектурен пленер  
ВАРНА 2018
1 – 6 октомври 2018

Съюз на архитектите в Бъл-
гария – Дружество Варна и 
Камара на архитектите в Бъл-
гария - Регионална колегия 
Варна организират от 1 до 6 
октомври Международен Ар-
хитектурен Пенер - ВАРНА 
2018 на тема „Адаптация на 
Пристанище „Варна – Изток“ 
за нови обществени прос-
транства“. В пленера, който 
е под патронажа на главния 
архитект на Община Варна 
Виктор Бузев, са зявили учас-
тиеобщо 30 млади архитекти 
от България, Румъния, Тур-
ция, Македония и Украйна. 
Спонсори на събитието, кое-
то ще се провежда в сградата 
на Морско казино, са „Борд“, 
хотел „Капитол“, “Ла Мер 
Резиденс”, “Кабакум Бийч”, 
“Варна Саут Бийч”, „Капитол 
кетъринг“ Варна, „Планекс 
Инвест“, „Морско казино-
Варна“, хотел “Одесос“ и  
„РУД-Варна“.
Идеята на организаторите 
еновата обществена зона на 
Пристанище „Варна – Изток“ 
да осигури съвременна среда 
за рекреация и забавления на 
жителите и гостите на града.
Съгласно Общия устройствен 
план на Варна, пристанищ-
ната зона следва да се осво-
боди от товарно-разтоварни 
дейности и територията му 
да се предостави за общест-
вени, търговски, културни, 
спортни, развлекателни и 
други рекреативни функции. 
По този начин,разположено 
само на 1 км от центъра на 
града,Пристанище „Варна – 
Изток“ естествено попада в 
зоната на новия делови цен-
тър с многофункционално 
предназначение.
Интерес представлява идеята 
за превръщане на сградите 
на Ж.П. гарата, Транспорт-
ната болница и Митницата, 
сега със статут паметници на 
културата, в музеи. Заедно с 
намиращите се наблизо Мал-
ки Римски терми и красивите 
сгради по улиците”Преслав”, 
“Сан Стефано” и 
бул.”Приморски”биха могли 

да се обособят в цялостно 
културно-историческо среди-
ще, което  да представя бога-
тото архитектурното наслед-
ство на Варна. Съчетаването 
на културни, търговско-раз-
влекателни и администра-
тивни функции безспорно 
ще обогати новата централна 
градска част и ще „отвори“ 
Варна към морето.
В този смисъл целта на пле-
нера е да представи на об-
щественото внимание раз-
нообразие от иновативни 
проекти за проебразуване на 
Пристанище „Варна – Изток“ 
в привлекателно обществе-
но пространство. Съгласно 
архитектурното задание, 
участниците ще разработват 
своите виждания за съвреме-
нен градски комплекс, който 
да осигури нова обществено-
достъпна среда; да регенери-
ра съществуващите сгради 

Адаптация на Пристанище „Варна – Изток“ за нови обществени 
пространства

чрез тяхното запазване или 
премахване; да адаптира за-
пазените сгради; да осигури 
пространства за отдих и за-
бавление; да свързва новите 
зелени пространства с най-
големия градски парк Мор-
ската градина. Опциите за 
развитието на зоната трябва 
да бъдат: изграждане на нова 
обществена среда за култур-
ни прояви и за развлечения 
с временен характер и нови 
значими масивни обществе-
ни сгради и комплекси като 
опера, цирк, хотел, админи-
стративни сгради и др. Вари-
антните решения трябва да 
предложат поетапно разви-
тие на зоната. Младите архи-
текти ще защитят пред жури 
визиите си с мултимедийна 
презентация, а след края на 
пленера проектите ще бъдат-
достъпни в Интернет.

Честит рожден ден, поете!
Георги Йовчев на на 66 ГОДИНИ

Желанията отдавна нямат възраст.
Навярно затова и само за една жена
съществуват надарено мъжките въздишки. А те – 
като дървените кончета, от бащите ни направени,
завинаги остават шестгодишни.
На мен ми стигат нощите безсънни
без теб, молитвите да бъдем заедно 
ще са излишни...
Подобно дъждоносна плодородна капка, през 
решетките на времето 
в небето стремглаво, победоносно
аз надолу падам, за да сме заедно 
със теб до края в Битието.
Защото ти, отново толкова си хубава,
отразена във витрините, в прозорците, в огледалата.
Сълзите понякога са неизбежни,
но не за да предизвикваме съдбата.
Пред вечната дилема се изправям-
дали е рано или прекалено късно
да тръгнем към неоткритата Колхида.
Вярата ми винаги е на Христова възраст, а тъгата ми 
по тебе 
си остава - все така открита...

03.10.2018                                                         Георги ЙОВЧЕВ

Национален тракийски фолклорен събор 
„Богородична стъпка” – 25-26 август 2018 г.

Фолклорната палитра на 
България е богата и раз-
нообразна – национални, 
регионални и общински 
фестивали. Ако вземе-
те дори и една група от 
самодейците, можете да 
видите колко наситен е 
нейният творчески  жи-
вот. Примерът – НЧ „Про-
света 1900”, с. Соколово, 
общ. Балчик. През август  
тази година хоровият и 
танцов състав („Добру-
жански гласове” и „Стари 
добружанци”) участваха 
в различни местни меро-
приятия и в регионални 
и национални фолклорни 
фестивали – Добрич и 
Дебрене. А в края на ав-
густ бяха на най-мащаб-
ното фолклорно събитие в 
Старозагорски  район -13-
ия Национален тракийски 
фолклорен събор „Бого-
родична стъпка”, който 
беше проведен на Ста-
розагорските минерални 

бани, разположени на 15 
км от гр. Стара Загара. 
Първите хора се заселват 
тук, край топлия извор 
още преди осем хиля-
ди години. През 2-и век 
сл. Хр. главният жрец на 
римския град Августа 
Траяна изгражда до изво-
ра голяма баня. Римските 
терми са използвани от II  
до XII век. През осман-
ското владичество е по-
строена нова баня, която 
се използва и до днес, с 
известни промени. 
Близо до мястото се на-
мира природен феномен, 
наречен „Богородична 
стъпка”. Част от нашия 
състав посети това място 
и сме много горди с това, 
защото нашият първи ден 
на събора беше наситен – 
ние получихме покана да 
участваме в Гала концер-
та на Общинския фолкло-
рен ансамбъл „Загоре” с 
ръководител Христо Ива-

нов и Инструментална 
формация „Булгара” с ръ-
ководител Димитър Хри-
стов. Голяма чест за нас. 
Община Балчик беше 
представена само от со-
коловци. Имаше няколко 
състави от Варна и До-
брич. Добруджанците 
представиха достойно 
своята земя. Беше много 
приятно да виждаш доб-
руджанските носии сред  
многобройните участни-
ци на събора, а по-късно 
да намериш някои от тези 
добружански участници 
в списъка на отличените 
състави. Костюмите на 
състава  от с. Соколово, 
общ. Балчик, също из-
глеждаха  живописно – за-
това много хора от публи-
ката поискаха да направят 
снимка с участниците на 
групата. Питаха, откъде 
сме дошли и говориха 
за техните фолклорни 
фестивали и нашето въз-

Бакалавърска програма 
„Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството”

Магистърска програма 
„Управление на луксозното хотелиерство” 

Множеството платени стажове във Франция, с които студентите самофинансират 
образованието си. 

НОВ БЪЛГАРСКИ 
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можно участие в тях. Ние 
всички бяхме щастливи и 
с нашето представяне и 
с този интерес към соко-
ловската група от двата 
състава.
 Над 4000 участници се 
изявяваха на две сцени 
в Събора „Богородична 
стъпка”. И да получиш 
един от 50 плакети и ди-
плома за принос в съхра-
няване и популяризиране 
на традиционната култура 
на България, е признание 
на доста висок уровен 
за изпълнението. Хор 
„Добружански гласове” 
и танцов състав „Стари 
добружанци”, с. Соколо-
во, общ. Балчик, са сред 
наградените от този спи-
сък. От Добричка общи-
на там бяха състави от с. 
Миладиновци, НЧ „Хрис-
то Ботев 1942” и с. Козло-
дуйци, НЧ „Христо Ботев 
1941”. 
         Людмила ПЕТРОВА

120 години Бългаска желязна църква 
Св. Стефан в Истанбул

Българският храм ”Свети Стефан” в Истанбул от-
белязва 120-годишнината от основаването си. В на-
чалото на тази година храмът беше отворен отново 
за посетители след 7 години реставрация. В двора 
на българската църква “Свети Стефан” в Истанбул 
беше открит бюст-монументът на Стефан Богори-
ди - благодетелят, който дарява своя имот в тога-
вашния квартал “Фенер”, за да имат българите свой 
храм и център в борбата за църковна независимост, 
започнала далеч преди построяването на църквата. 
Празникът започна с тържествена Света литургия, 
отслужена от Старозагорският митрополит Кипри-
ан. Празникът започна ден по-рано с откриването 
на новата учебна година в неделното училище, 
което се намира в Българската екзархия в квартал 
“Шишли”.  Имаше и научна конференция, посвете-
на на 120-тата годишнина на Желязната църква, в 
която участваха български и турски учени. От въз-
становяването си през януари до сега храмът е бил 
посетен от над 90 000 души.
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