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Една от основните кандидатури за градоначалник на Варна е на бившия министър на
транспорта и

директор на „Пристанище Варна“ Данаил Папазов.

След като прие поканата на Гражданска инициатива „Живот за Варна“, зад която стоят
известни спортисти, преподаватели, лекари, бизнесмени и варненски общественици, на
Данаил Папазов - един от безспорните морски специалисти в града и успешен
стопански ръководител, му предстои да докаже, че Варна може да си върне блясъка и
славата, която заслужава.

„Търсихме умишлено човек безпартиен, с доказани професионални качества, който в
годините успешно е управлявал хора, средства и процеси – и в качеството си на капитан
на кораб, и като дългогодишен директор на „Пристанище Варна", и като министър, и
като човек, който вади хляба си с бизнес с грижа за стотици семейства. Нужен ни е
решителен човек, който се е справял с много кризисни ситуации и чийто
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професионализъм е оценен от поне четири разноцветни български правителства", каза
пред медиите един от инициаторите Тодор Йотов, преподавател във ВВМУ „Н. Й.
Вапцаров".

- Г-н Папазов, как ще възродите онази Варна, която някога беше най-богатият, красив,
благоустроен и чист град на България? Беше номер едно! Много преди Бургас и София.
Ще

върнете ли на Варна успеха на най-добър град за живеене, който тя някога имаше?

- Варна наистина някога беше такъв град. През последните години проблемите не само
не се решаваха и не се търсеше решение, но и непрекъснато се натрупваха нови и нови.
Според мен Варна губи в момента съревнованието с Бургас. Корупцията в общината,
изключителната бюрократичност, некомпетентността, ако щете и на общинската
администрация доведе до отдръпване на бизнеса от Варна и логично дойде резултатът
- той се ориентира към по-добри места за инвестиране. Традиционно във Варна остана
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туризмът и почти няма друг значителен бизнес. Единственото голямо работещо
предприятие продължава да бъде пристанището, още една бих казал отлична частна
инвестиция е Кораборемонтения завод, който обаче е извън община Варна.
В общината почти няма промишленост, няма заводи... а, знаете навремето, когато човек
влизаше във Варна от ляво и дясно имаше завод след завод, като се започне от
консервния комбинат, "Васил Коларов", "Елпром", завода за двигатели с вътрешно
горене, завода за радари... Всичко това си отиде безвъзвратно, според мен.
Градът ни не може да разчита само на трите месеца морски туризъм, трябва да се
развива и спортен туризъм, културен и конгресен, исторически туризъм,
балнеотуризъм, бизнес свързан с яхтинга, с мореплаването. Варна има капацитет да
развие модерно производство на световно ниво и е пряк ангажимент на общината да
срещне бизнеса и научната мисъл – все пак имаме пет университета.
Ние трябва да направим бизнессредата във Варна удобна и привлекателна, за да искат
инвеститорите да правят пари тук. Само така ще се отворят нови работни места. Само
така ще има добри заплати и с това можем да опитаме да задържим младите хора.
Варна и България без своите млади, добре образовани и добре заплатени хора няма
бъдеще. Това е една от причините да се кандидатирам.

- Има много несправедливости в живота ни, много често, да не кажа винаги, хората
просто не могат да се оплачат, не знаят, а и няма къде и как те да достигнат до
учреждението, което ще откликне на болката им, ще изслуша и чуе молбата им за
съдействие, оплакването, дори предложението им. Хората са изгубили вярата си в
справедливостта на системата, на подкрепата на държавните учреждения, а те са
създадени именно затова.

- Във всички мои досегашни работни места, като се започне от „Пристанище Варна“,
където бях изпълнителен директор в продължение на дванадесет години, а след това и
в Министерството на транспорта, денят за прием на граждани е бил със свободен
достъп за всички. Така ще бъде и в бъдеще. Разбира се, ако бъда избран да работя за
варненци. Вратата ми ще бъде отворена за всяка гражданска инициатива и за всеки
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обикновен гражданин, с които да решаваме проблеми или да разсъждаваме над нови
предложения за общината.
Ще създадем електронен сайт, в който гражданите да могат да се обръщат директно
със своите проблеми до съответния отдел, а софтуерът ще изпраща информация до
върха на администрацията затова за колко дни е изпратен отговор на съответния
въпрос.

- Г-н Папазов, всеизвестен факт е, че спортът е този, който, освен че дава здраве и
сила на децата, възпитава и най-вече ги предпазва от влиянието на наркотиците. Варна
обаче няма достатъчно зали за масов спорт.
Варна не дава никакъв шанс за онези деца, които не са спортни звезди, които са
останали извън елитните зали за високо спортно майсторство, които просто нямат
стотинки да достигнат до отдалечената спортна зала... Има достатъчно примери обаче
за безнадеждно в спортно отношение деца, които после стават звезди и само ще
споменем Меси, руската многократна олимпийска шампионка по спортна гимнастика
Олга Корбут и т.н. Каква е вашата визия за спорт за всички?

- Донякъде съм съгласен. Много е важно стопанисването на спортните имоти във
Варна. Не съм съгласен с това, че всички искат да им се предоставят веднага спортните
бази. В момента, в който те им се предадат и това е факт, започват да изпитват
изключителни затруднения, защото тези спортни бази изискват средства, които да се
инвестират в тяхната поддръжка.
От къде ще идват тези средства? Според мен най-важният елемент – общината, трябва
да поеме своя дял в стопанисването на тези спортни площадки и тяхната поддръжка и
едва след това да се мисли за публично-частни партньорства, които са възможни да
възникнат в някой случаи, за да се поддържа цялата спортна база на Варна.
Не е тайна, че с изключение на сега завършения ремонт на Двореца на културата и
спорта, всички спортни площадки и стадиони са в абсолютно окаяно състояние. За да
стане нашата спортна база в приличен вид наистина се изискват много работа и тя
трябва да бъде ежедневие, а не да се решава със случайни решения и средства,
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какъвто реално е случаят с Двореца на културата и спорта.
Разбира се, Варна има нужда от нови спортни зали, но засега според мен по-скоро
трябва да се наблегне на ремонта на старата база - залите в „Спартак“ за художествена
гимнастика, „Владислав“, залата "Христо Борисов". Това са зали, в които трябва да се
наблегне на младежкия спорт, на децата и юношите.
Сега за децата от „Владиславово“ е много трудно да стигнат до залата на "Черно море",
така че те трябва да имат зала, която е в квартала. Децата от „Виница“ също трябва да
имат такава, от „Аспарухово“ също, а да не се търсят само двете основни зали, които са
в централната част на града, защото залите и на "Спартак", "Черно море", Двореца на
културата и спорта се намират сравнително в централната част, т.е. кварталите остават
малко изолирани от възможността за лесен достъп на децата там за спортуване.
В училищата, освен учителите по физическо, трябва да има и треньори по отделни
видове спорт, като в отделните училища според мен да се насочат към един или два
спорта, които да се развиват малко по-активно. Възпитанието на децата да тръгне в
една друга посока, за да се направи един по-широк подбор на бъдещи състезатели, да
се откриват таланти. Без тази структура, която обхваща една много широка основа,
стигаща и до децата от крайните квартали не може да се мисли за състезатели от
световна класа. Така че, започваме от училищата, от детско-юношеския спорт, за да
могат всички да покажат възможностите си.
За младите това е и здравна превенция и забавление. Спортът предлага да имаш
собствен режим и те държи далеч от обичайните вредни изкушени.

- Г-н Папазов, как ще финансирате тази дейност?

- Общината има пера за спортна дейност, но според мен тя трябва да обърне по-голямо
внимание и да участва малко по-активно във финансирането на масовия и
детско-юношеския спорт, и да подпомага за връзката между бизнес, рекламодатели и
високото спортно майсторство, за намиране на спонсори. За да могат представителните
отбори на града да достигат достойни места в шампионатите на държавата и Европа.
Според мен ролята на общината трябва да бъде във връзката между бизнеса и
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спортните клубове, като трябва да обърне по-голямо внимание в поддръжката на
инфраструктурата и детско-юношеския спорт.
Отговорността ни към децата и тяхното възпитание трябва е важна част от работата
ни.

- Когато говорим за блясък и бизнес, Варна притежава едно от най-ценните световни
исторически съкровища - най-старото обработено злато в света! Артефакт, които
трасира пътя на най-древната цивилизация! Съмнявам се, че всички варненци са го
видели, сигурна съм, че мястото, където е открито, все още тъне в буренаци, подобно
на "Римски терми" ... толкова са грозно занемарени тези исторически реликви със
световно значение, че ако не се ядосаш, може и да се разплачеш. И ако не от
патриотизъм, то поне заради загубените средства, които биха могли да допринесат за
благото на Варна.
Г-н Папазов каква ще бъде вашата инициатива за връщането онзи блясък на Варна,
който тя винаги е имала през годините и хората заслужават да се

чувстват горди, че са варненци? Какво ще направите за възраждане на културния
живот във Варна?

- Първо ще се опитам да дам свобода на творците в културата и историческите
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специалисти. За мен е важно на тези области, освен от патриотична гледна точка, да се
гледа и като възможност за бизнес. Заедно с тези свободни хора подготвям програма,
която да следва общината като политика.
Аз не съм този, който може да даде най-точното решение като експерт, но славa Богу,
във Варна има достатъчно добри творци, историци и археолози, чийто съвети ще
ползвам по този въпрос. Част от тях ще привлека и в екипа в общината. За мен също е
срамно не само „Римските терми“, но и други паметници на културата да изглеждат по
днешния начин.

- Свлачищата - един дългогодишен проблем на Варна. Как ще се справите с тях?

- Свлачищните процеси във Варна са един наистина много голям проблем. От дълги
години той не се решава трайно и, честно казано, е и трудно решим, но така или иначе
свлачищните процеси, които са започнали, и особено тези, които са голяма пречка за
инфраструктурата на града, като това на Трифон Зарезан, трябва да намерят своето
решение.
Един от приоритетите в инфраструктурните проекти в бъдеще, наред с пробива на бул.
"Васил Левски", ще бъде и пускане отново пътя за "Златни пясъци". Относно другите
свлачища трябва да се проведе една много широка разяснителна работа с всички
специалисти от „Геозащита“, геолози, които да дадат възможност за трайни решения на
свлачищните проблеми. Не говорим, че те ще се решат навсякъде, но трябва да се
започне стъпка по стъпка, защото ние само отлагаме във времето и те отново се
връщат като бумеранг за решаване.
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- Хипотетично, ако бъдете избран, ще можете ли да работите с мнозинство на ГЕРБ и
това няма ли да ви "връзва" ръцете?

- Виждате ръцете ми пред вас. Няма човек, който да е успял да ми върже ръцете
досега. Работил съм с всички и не вярвам някой да застане зад някоя идеология, която
да му попречи да работи за Варна. Затова смятам, че в бъдеще каквато и да бъде
конфигурацията на общинските съветници, бих могъл да намеря общ език с тях. По
принцип не съм конфликтна личност и винаги съм се интересувал от работата, а не от
идеологическите приоритети на някого.

Милена Марева
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