
Доброволци потеглятс тръстикова лодка отМорската гара до о. Крит

Иван Портних: Създаваме условияза бизнеса, за да останат и да серазвиват децата ни тук, във Варна� Интервюскметазаогромнатапромянанаграда,заприоритетитевобразованиетоиспортнатаинфраструк-

тура, за запазване на отколешния местен занаят - рибарството, четете на II и III стр.................................................................
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Новият булевардна морската ни сто-лица “Васил Левски”
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� На X стр.

Общината
пита варненциза съдбатана дупката

� На V стр.

� На XIV-XV стр.

в 16+ страници на 14 август 2020 г. 
във вестник „24 часа“ и на сайта www.24chasa.bg

Ще разкажем за настоящето и бъдещето на региона, 
перспективите за развитие, големите компании и големите 

инвестиционни проекти, образованието, културата, 
историята и забележителностите.

Разпространение: 
в цялата страна

Вашето послание  
ще достигне  
до аудитория  
над 2 100 000

Ден на излизане: 14 август 2020 г.
Краен срок: 3 август 2020 г.

Параметри на приложението – 
книжка
Размер - 25,4 см х 34,2 см
Хартия – вестникарска
Ушито с телчета
Разпространение – безплатно  
с тиража на вестник „24 часа“
Обем – 16+ страници

Предлагаме Ви участие в приложението-
книжка  
ВаРна РЕСТаРТ 
на вестник „24 часа“ с материал, 
интервю, представяне или  
реклама на атрактивна цена.

варна 

РЕСТаРТ
СПЕЦИаЛнО ПРИЛОЖЕнИЕ



Публикацията  
може да е  
под формата на:
Интервю с лице/управител  
на фирмата

Фирмен профил – мисия, 
продукти и услуги, 
пазари и пазарен дял, 
позициониране, бизнес, 
резултати, структура на 
капитала и т.н.

Възможности и перспективи 
за развитие на компанията и 
бъдещи продукти.

ЕСТАРТ ВАРНА

VIII
ЧЕТВЪРТЪК, 15 АВГУСТ 2019 Г.

Археологическият музей във Варна предпочитан от туристите. На снимката вдясно

- плажният волейбол е едно от любимите занимания на южния плаж във Варна.

Варна като К
арлови Вари

- мечта или реалност?

� Целта на институциите -

градът да е целогодишна

туристическа дестинация

� В областта има 170

минерални извора, 72

каптажа са направени,

използват се само два

градуса.
Според Стоян Пасев

още от началото на

следващата календарна

година на територията

на Варна може да започ-

не изграждането на ми-

нерални басейни, аква-

паркове, балнеологии,

което ще издигне СПА и

балнеотуризма на ново

ниво.
Така морската столица

ще може да привлича ту-

ристи целогодишно. Тази

идея среща пълната под-

крепа на кмета на града

Иван Портних и на об-

щинската администра-

ция. Затова е приет план

за изграждането

на воден
атракцион

- близо до крайбрежната

алея, приблизително под

Делфинариума. Спортни-

ят спа център ще бъде

на 3 етажа - един под

земята и два над. Ще

има закрити и открити

басейни, зони за релакс,

СПА процедури и спорт.

Центърът ще работи 12

месеца в годината. Очак-

ва се в града да бъдат

реализирани още някол-

ко подобни проекта.

В курорта “Св. св. Кон-

стантин и Елена” целого-

дишно работи най-голе-

мия СПА и балнеоцентър

на Балканите.

“Направо беше престъ-

пление, че тази минерал-

на вода не се използва

досега. Варненци жи-

веем върху златна мина

и тя трябва да бъде из-

ползвана по всички въз-

можни начини. Всички

държави имат специални

програми за пенсионери-

те и спонсорират балнео-

и СПА почивки за тях.

Само това е един огро-

мен потенциал, който

трябва да се използва

максимално. Всяка една

стъпка оттук нататък е в

правилната посока Вар-

на да стане желана де-

стинация за четирите се-

зона”, заяви председа-

телят на асоциацията на

хотелиерите и ресто-

рантьорите във Варна

Павлин Косев.

По неговите думи нега-

тивните оценки и данни-

те за “смъртта” на туриз-

ма това лято са силно

преувеличени.

“Опитайте да

намерите стая в

хотел във Варна в

момента. Ще е

много трудно,

почти невъзможно

Туристи има. С колегите

сме щастливи, че общи-

ната работи заедно с нас

не само за удължаване

на активния сезон, но и

за възможностите за це-

логодишен туризъм.

Всичко, което се прави в

тази насока, е правилно.

Спортни събития, фести-

вали, исторически забе-

лежителности, всичко,

взето заедно, привлича

все повече туристи във

Варна”, допълни Косев.

Според представители

на туристическия бранш

Варна има огромен по-

тенциал за развиване на

целогодишен туризъм.

Все повече се набляга

на конгресни, събитийни

и спортни мероприятия,

на СПА и хазартния ту-

ризъм, тъй като активни-

ят сезон във Варна реал-

но е 2-3 месеца.

Въпреки че през 2018-

а бяха счупени няколко

рекорда - брой пътници,

пристигнали на летище-

то, и нощувки, тази годи-

на се отчита спад като

цяло. Затова усилията са

насочени към утвържда-

ването на морската сто-

лица като четирисезонна

дестинация.

Основен проблем

пред бранша е

намирането на

работна ръка

През първите шест

месеца на 2019 г. в изне-

сената приемна са прие-

ти 667 декларации за се-

зонна работа до 90 дни,

постъпили от 173 работо-

датели. Става дума за

работници предимно от

Украйна, Молдова, Русия

и Беларус. Все повече

хотелиери и ресторанть-

ори наемат за сезона ра-

ботници от Македония,

Сърбия, Армения, дори

от Таджикистан и Куба.

ЛИЛЯНА ТРЪНКОВА

Под Варна има огром-

но езеро с минерална

вода, което вече се сто-

панисва от общината

след промените в Закона

за водите. Сега общин-

ската администрация

трябва да изготви наред-

ба, която да бъде гласу-

вана от общинския съ-

вет, за да бъде използва-

на пълноценно минерал-

ната вода.

Това ще помогне на

първо място туризмът да

стане целогодишен, а то-

плата минерална вода да

се използва за отопле-

ние на детски градини,

училища, болници и

частни сгради.

Правилното използва-

не може да превърне

Варна в Карлови Вари,

каза за “24 часа” област-

ният управител на мор-

ската столица Стоян Па-

сев.
По данни на областна-

та управа на територията

на област Варна има 170

минерални извора, като

в града има 72 каптажа.

От тях обаче в момента

се използват само 2.

Температурата на водата

с лековити качества е 48
Международният фолклорен фестивал всяка година привлича стотици в морската столи-

ца.

СПЕЦИаЛнО ПРИЛОЖЕнИЕ
 варна  

РЕСТаРТ

Изготвянето на текста, материала, 
интервюто или представянето може да 
стане с помощта на нашите журналисти.

PDF на приложението ще бъде качено на сайта www.24chasa.bg,  
който има над 1 900 000 уникални потребители месечно и където остава завинаги.

ЦЕнИ за ПУБЛИКаЦИИ:
Публикация с размер 100 кмм (83 мм х 50 мм) .......................................     73 лв.
Публикация с размер 200 кмм (83 мм х 100 мм) .....................................    146 лв.
1/8 страница (126 мм х 100 мм) .....................................................................    366 лв.
1/4 страница (126 мм х 171 мм) ......................................................................    375 лв.
1/2 страница (254 мм х 171 мм) ......................................................................    750 лв.
1/1 цяла страница (254 мм х 342 мм) ............................................................  1 500 лв.

Цените са без ДДС


