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Варна е най-добрият град за живеене
в България
Варна е най-добрият град за живеене в България според специалното
проучване на „Дарик“, „24 часа“
и информационния сайт DarikNews.
bg. за качеството на живот в 35 от
големите градове у нас. Репортери
от двете столични медии направиха
първото национално проучване
на тема „Кой е най-добрият град за
живеене в България?“ Критериите
за оценка са заимствани от подобни
проучвания в редица европейските
градове и Америка.
С 243 точки Варна беше определен за
най-добрия град за живеене в България. На второ място остана Пловдив
с 228 точки, трети е Велико Търново
с 226. Столицата на България София
се подрежда на четвърто място в класацията с 223 точки. Последните пет
позиции са за Лом, Горна Оряховица,
Дупница, Самоков и Перник. Перник
е градът събрал най-малко точки
в проучването – общо 135.
ЗАЩО ВАРНА СПЕЧЕЛИ КЛАСАЦИЯТА?

ОТДИХ И ТУРИЗЪМ
Варна има прекрасен делфинариум,
добре поддържана голяма Морска
градина, както и множество паркове.
В близост до града са едни от найхубавите ни черноморски курорти
„Св. Св. Константин и Елена“ и „Златни пясъци“. Преди няколко месеца
във Варна беше направена първата
в града алея за велосипедисти. Две
са главните пешеходни улици във
Варна и те са едни от най-красивите
изобщо в страната. Едната от тях
води директно до морето, дължината и е около 5 километра и е осеяна
с приятни заведения и магазинчета.
Варна предлага и отлични условия
за спорт. Разполага с два стадиона
и няколко спортни площадки. Има
бази за тенис и за конна езда. От
Аспаруховия мост в града практикуват и скокове с бънджи. Международното летище Варна всяка година
обслужва над 1 милион и 500 хиляди
пътници и е второто по големина
у нас. Работи с над 70 авиокомпании
от цял свят.

КУЛТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ
Възможностите за образование
в града са много добри. Има шест
висши учебни заведения и пет елитни гимназии. Сградата на варненската опера е една от най-красивите
в града. Драматичният театър „Стоян
Бъчваров“ е културният символ
на града. Летният театър е един от
най-хубавите в страната. Във Варна
работи и Държавен куклен театър,
който има 55-годишна история.
Градът е домакин на множество
фестивали. Тук се провежда първият
в света Балетен конкурс. Много популярни са фестивалите „Варненско
лято“ и „Любовта е лудост“. Градът
има един от най-богатите археологически музеи в страната. Разполага
с модерен Фестивален комплекс.
КАКВО ЛИПСВА ВЪВ ВАРНА?
Варна се представи най-зле по критерия „Детски площадки и градини“.
Там градът получи едва 1 точка от
10 възможни. Макар и в центъра да
има повече от 140 детски площадки,
в междублоковите пространства
в кварталите такива липсват. Проблем има и с недостатъчното детски
градини.
Задръстванията от автомобили във
Варна стават все по-големи. Затова
и по критерия „Престой в задръствания“ Варна получи само 2 точки от 10.
4 точки има за недостатъчния брой
места за паркиране. 3 точки – заради
затрудненото движение из града
на хората с увреждания. Варна има
да решава и още един проблем –
липсата на разписания по повечето
спирки на градския транспорт, както
и липсата въобще на табла с информация какъв транспорт минава през
тази спирка и в каква посока отива.
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Защото успя да получи максималните
10 точки по общо шест от 40-те критерия и максималните 5 по други седем
критерия. Разбира се и заради слънчевото си настроение, с това, че носи
духа на морето и е добре устроена.
Максимален брой точки получи
заради доброто си географско положение, денонощни аптеки, заради
магазините, които работят до късно
и заради достатъчното количество
банкомати.
9 точки градът получи по критериите: „Улични тоалетни“, „Място да пиеш
хубаво кафе в центъра“, „Наличие на
апаратура за лечение на инфаркт“,
„Организиране на концерти, фестивали и др. събития“, заради ниската
безработица в града – около 2,30 %,
както и заради инвестициите, направени във Варна, които се измерват

в милиони евро.
С 8 точки градът може да се похвали
по критериите „Хубава главна /пешеходна/ улица“ и „Брой ресторанти
с различна национална кухня“.
Черноморската ни столица има
население от около 347 000 души. Тя
е най-големият ни морски град и третият по големина в страната.
Резиденция „Евксиноград“ е любимото място за летни заседания на
българското правителство. Във Варна
са родени известният певец Филип
Киркоров, популярните ни актьори
Христо Гърбов, Кръстьо Лафазанов.
През най-студения месец от годината
януари температурата във Варна рядко пада под нулата. През юли средната температура е около 23 градуса.
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