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Обменни курсове на БНБ,

валидни за 8.03.2017 г.

EUR 1.95583

USD 1.84931

GBP 2.2556

CHF 1.82277

100 JPY 1.62162

10 RON                  4.30951

10 TRY 5.02862

Çëàòî 2264.11

×åñòèò ïðàçíèê, äàìè! Áúäåòå çäðàâè è îáè÷àíè! È áóäíà
äà å ïðèðîäíàòà âè ñèëà, äúðçîñò, íåæíîñò è èíòóèöèÿ!
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Румънци
превземат
хотелите
по морето
за Великден
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Конференцията
“Българката
и морето”
разкри силата
на жените
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Започна
ремонтът
на Алеята
на спортната
слава
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Варна на
трето място
по трудова
заетост в
страната
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ПОЛИНА ПЕТРОВА

Командирът на Воен-
номорските сили на Ре-
публика България кон-
траадмирал Митко Пе-
тев поздрави дамите
във флота за празника.
Цивилни и униформени
служителки получиха
подарък в знак на при-
знателност за професи-
онализма. „Осми март е
още един повод да изра-
зим своята благодар-
ност за това, че във Во-
енноморските сили рабо-
тят жени, които по своя-
та всеотдайност, трудо-
любие, прецизност и
старание по нищо не от-
стъпват на мъжете. Ко-
гато работим, няма деле-
ние между нас, ние сме
просто хора, които из-
пълняват своите задъл-
жения, които държат да
направят това, което са
обещали. Равнопоставе-
ността на жените и
мъжете във Военномор-
ските сили е важна за на-
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Êîìàíäèðúò íà ÂÌÑ ïîçäðàâè
äàìèòå âúâ ôëîòà çà ïðàçíèêà
Равнопоставеността на жените и мъжете във Военноморските сили е важна за националната ни сигурност, каза контраадмирал Митко Петев

ционалната ни сигур-
ност“, отбеляза контра-
адмирал Митко Петев.
Капитан-лейтенант

Яна Хорозова има 7 го-
дини стаж във ВМС и 5
години във ВВМУ „Н.Й.
Вапцаров“. „Нямах коле-
бания каква професия
да избера, защото вина-

ги съм харесвала море-
то и исках да спасявам
света. Винаги съм обича-
ла и предизвикателства-
та, а за мен да съм морс-
ки офицер е голямо пре-
дизвикателство и само-
жертва“, каза тя за Ме-
дийна група  „Черно
море“. Въпреки че е ро-

дена в Силистра, дама-
та в униформа сподели,
че морето за нея вече е
начин на живот. Освен
служител на Военно-
морските сили на Репуб-
лика България Яна раз-
кри, че е и майка на две
деца.

„Изключително труд-

но е на една жена да гра-
ди кариера. На граница-
та с невъзможното е да
се съчетаят задължени-
ята на съпруга и майка
с тези на професиона-
лист, отдаден на работа-
та си. Вие успявате да го
направите, за което съм
ви благодарен“ , обърна

се контраадмирал Мит-
ко Петев към дамите от
ВМС.
Той вдигна наздрави-

ца за 8 март с пожелание
към всички жени да са
здрави, да са обичани и
признати. „Нека по-чес-
то с внимание да се об-
ръщат към вас, аз съм

убеден, че този, който се
държи по този начин
към вас, само ще спече-
ли“, обобщи Митко Пе-
тев.

580 са дамите в съста-
ва на Военноморските
сили на Република Бъл-
гария, 11% от тях са уни-
формени служители.

СТАВРИ ТАРГОВ

Да дадат решения за
добри практики в  управ-
лението на мобилността
и да дискутират инова-
тивни решения, във Вар-
на се събраха партньори-
те от 7 европейски държа-
ви. Срещата се провежда
от 6 до 9 март и засяга
последната отсечка от
туристическото пътува-
не.
Проектът „Последна-

та миля“ е акция в рам-
ките на   INTERREG
EUROPE, европейска
програма с участието на
7 страни. Насочен е към
осигуряване на устой-
чив транспорт към пос-
ледната отсечка от тури-
стическите пътувания.
Т.е., мястото от голяма-
та гара или автогара в
големия град до отдале-

Планират гъвкави транспортни решения във Варненска област
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чено романтично кътче,
където хората отиват на
плаж, къмпинг и почив-
ка, обясни доц. Лучия
Илиева, председател на
клуб „Устойчиво разви-
тие на гражданското об-
щество“, който е парт-
ньор от българска стра-
на на международния
проект. В повечето слу-

чаи, особено в Източна
Европа, тези последни
отсечки – т.нар. после-
дна миля, не са покрити
с транспорт. Презумпци-
ята е идвай с кола или
вземай такси. Това иска-
ме да поправим, каза още
доц. Илиева. Тя сподели,
че в някои от общините
в областта връзките с

Варна с автобус и влак
не са синхронизирани,
което затруднява и тури-
сти, и местно население.
Идеята е да обновим ця-
лата транспортна схема
на област Варна с по-
мощта на чуждия опит.
Нейното планиране ще
се осъществи със сред-
ства от проекта, каза още

доц. Илиева. Опитът по-
казва, че търсенето на
адекватна транспортна
схема, свързваща основ-
ните транспортни възли
на обществения транс-
порт с отдалечените дес-
тинации, посещавани от
туристите, е от изключи-
телно значение както за
посетителите, така и за
местното население.
Партньорите по „После-
дна миля“ ще участват в
учебно пътуване в об-
ласт Варна – те ще посе-
тят Златни пясъци и
Бяла, за да се запознаят
с  гъвкавите транспорт-
ни решения, въведени
там. Понастоящем пре-
дизвикателствата пред
транспортните операто-
ри за интелигентни тех-
нологии и свързващи
гъвкави транспортни
услуги са повече отвся-

Ботаническите гради-
ни във Варна и Балчик
ще бъдат домакини на
редовно заседание на
европейския консорци-
ум през април. Между 21
и 23 април ще дойдат
представители на всич-
ки европейски градини,
което е “голямо призна-
ние на нашата работа”,

съобщи за Радио Варна
директорът на универ-
ситетските ботаничес-
ки градини д-р Краси-
мир Косев. Той съобщи,
че градината е член на
Европейския консорци-
ум и Световния съвет на
ботаническите гради-
ни, а традиционните
кушии, които се провеж-

дат там, са част от евро-
пейска програма. “Со-
циалната роля на бота-
ническите градини е
хората да се насладят
на растителното био-
разнообразие и така да
заобичат природата”,
допълни той.
На територията на

Ботаническата градина

е създаден специален
тревариум с над 120 000
вида тревисти растения
. Тази година са посаде-
ни два пъти повече ла-
лета от миналата – 23
000 луковици от 34 сор-
та, които може да бъдат
видени през април и
май. Забавянето в цъф-
тежа е поради студена-

та зима.
В Ботаническата гра-

дина в Балчик по евро-
пейски проект ще бъде
създадена специална
тропическа оранжерия
с уникалния вид тропи-
ческа лилия “Виктория-
Амазония”. Стойността
на проекта е над 120 000
лева.~

Варненският екопарк събира всички ботанически градини в Европа

кога. На тази тема е по-
светена специална дис-
кусия, която ще се прове-

де днес с участието на
международни експерти
по мобилност.

AnitaLanners
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