
ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

за присъединяване  

 

към 

МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПАРТНЬОРСТВО 

относно общи усилия и действия за развитие и реализиране потенциала на 

Варна – Град на Знанието 

 

 

От Йонко Владимиров Чуклев, в качеството ми на представляващ Сдружение 

„Професионална Асоциация по Роботика и Автоматизация“, гр София, ЕИК 

205319541. 

Като се има предвид, че Меморандумът за сътрудничество и партньорство подкрепя 

усилията на партньорите за интелигентна специализация на Варна, която стъпва 

върху човешкия капитал на морската столица, изградените връзки между наука и 

бизнес и положителната динамика в секторите с най-висока добавена стойност, чрез 

организацията, която представявам: 

1. Декларирам нашия ангажимент към обединяване на усилията за реализиране 

потенциала на Варна – Град на Знанието. 

2. Декларирам нашата готовност да участваме в общи проекти и инициативи, 

които предполагат сдружаване и обща работа. 

3. Декларирам нашия ангажимент да подкрепим новия бранд на Варна, като 

Град на Знанието, и да използваме този бранд/слоган в комуникацията на 

своите инициативи в морската столица, които имат директно отношение към 

подписания Меморандум. 

4. Декларирам нашата подкрепа за трансформацията на икономиката на Варна, 

задълбочаване на връзките между наука и бизнес и развитие на секторите с 

най-голям потенциал, в т.ч. в сферите на туризма, ново ниво на медицината, 

информационните технологии, транспорта и морската индустрия. 

5. Декларирам нашата подкрепа за развитието на Индустриална зона Варна 

край Аксаково, като ключов проект за индустриалното и високотехнологично 

бъдеще на Варна и региона. 

6. Декларирам нашата подкрепа за изграждането и развитието на 

високотехнологичен Квартал на Иновациите в местността „Малка чайка”, 

който да стъпи върху научната инфраструктура на морската столица и да 



разгърне потенциала на Варна за индустриални и научно приложни 

изследвания и иновации, както и да създаде условия за международна 

конферентна и конгресна дейност. 

7. Декларирам нашата подкрепа за създаването на нов съвременен 

математико-технологичен кампус, в рамките на който да се изгради и 

нова модерна сграда на Математическа гимназия "Д-р Петър Берон". 

8. Декларирам нашата подкрепа за умното и зелено управление на Варна, като 

Община Варна и компаниите от ИКТ сектора по този Меморандум ще си 

сътрудничат в намирането на нови и дигитални решения, ще работят за 

създаването на команден център за подпомагане на умните и зелени градове 

на Северна България, както и за създаване на възможности за усвояване на 

нови знания и умения съответстващи на бурното развитие на Европа и света. 

9. Декларирам нашата подкрепа за развитие на човешкия капитал на Варна, 

като образователните институции и бизнеса по този Меморандум ще си 

сътрудничат в инициативи за повишаване знанието и уменията на младите и 

активни граждани на Варна и ще работят за създаване на среда за тяхната 

съвременна изобретателност, реализация, и предпоставки за европейска 

конкурентноспособност. 

10. Декларирам нашата съпричастност към развитието на модерна градска среда, 

нови практични градоустройствени решения, на експортно ориентирана 

индустрия, изграждне на нова библиотека, подкрепят социализацията на 

района на Морска гара и биха се включили с нови идеи и проекти за града и 

региона. 

 

Дата на деклариране:                                         Декларатор:  

9 декември 2020 г. 




