Не разбирам защо отново трябва да влизаме в обяснителен режим, след като всичко е ясно
и без проблеми за отношенията България-Израел, в частност Варна-Хайфа, а и това
връщане назад във времето с 2 години давност, не знам на кого върши работа...
Аз имам огромната отговорност, но също и гордост, да отварям врати, да създавам
контакти, да срещам хора от двете ни държави, да ги мотивирам за добри дела, да
инициирам планове и проекти за сътрудничество, и най-важното, да видя как
болшинството от добрите намерения се превръщат в реализирани.
И това правя вече над 25 години.
Нека започна от конкретните въпроси, които неколкократно някой повдига, и които касаят
посещението на Кмета на Варна в Хайфа преди почти 2 години, визита към която аз имам
пряко касателство.
И понеже много от инсинуациите на недобронамерени хора не само, че нямат основание
като факти, но и биха попречили за изпълнение на планираните от нас обещаващи
договорни планове, то аз настоявам да обърнем поглед към това, което предстои, това,
което носи определена полза за Варна и България, това, което е положително, защото само
така можем да успеем в добрите намерения.
И така, по зададените въпроси, ето моите отговори:
Първо - става дума не за побратимяване на Варна с Хайфа, а за Меморандум за
сътрудничество, който е в добрите намерения на двата града, но все още в работен
вариант и все още в процес на обсъждане на параметрите му.
По време на посещението бе осъществена среща с тогавашния кмет на града Йона Яхав,
самата визита в Израел бе от 17.02.2018 г. до 20.02.2018 г., като практически само 2 бяха
работните дни със срещи, а именно 18 и 19.02, тъй като първият и последният ден бяха
полетите ни до и от Израел.
След първата среща с екипа на кмета на Хайфа бяха организирани и официални визити и
работни срещи с екипите на най-високотехнологичния център за иновации на Израел, т.н
„Силиконова долина“, където Варненската делегация, ръководена от кмета на Варна и моя
милост, бе запозната с изключителните постижения на израелската наука, които са
донесли само за последните 7 години 3 Нобелови награди точно в научно-приложните
институти на Хайфа!
След това имаше посещения и работни срещи в Университета на Хайфа (с Ректора и
неговия екип), в уникалната болница „Рамбам“ (с цялото ръководство), както и посещение
на най-голямата в света подземна мобилизационна болница с над 2000 легла за действие
при природни бедствия, масови поражения и тероризъм.
Уточнявам за пореден път, за да няма никакви спекулации:
Меморандум се подписва от две страни, на базата на готовността на всяка от тях да
стартира една, две, три и т.н. точки, залегнали в предварителното обсъждане на ресорите,
сроковете, участниците, отговорниците и модераторите на всяка съвместна програма, ако
всяка от двете страни е одобрила предложенията на другата.

В случая имаше подготвена наша редакция на предложен меморандум, която е заложена
като опция в самия документ.
За целта, на първата официална среща между кметовете на Хайфа и Варна, на която аз
имах честта да бъда модератор, на 18 февруари 2018, бе обсъдено как и в какви срокове да
прецизираме добрите намерения за сътрудничество на двете общини – теми, срокове,
модератори, работни групи.
Тогава ние, двете страни, се договорихме (и това аз потвърждавам, защото лично аз
предложих на кмета на Хайфа Йона Яхав) да разгледаме подробно всеки отделен ресор и
да прецизираме всичко за следваща среща и официално подписване на предварителен
договор за сътрудничество.
Тъй като Хайфа след няколко месеца в същата 2018 г. избра нов кмет, предстои нов
процес на предоговаряне, пред вид на факта, че новият кмет по принцип предоговаря и
приема или модифицира всичко, което е планирано от предшественика преди встъпването
в мандат на новия кмет.
И в заключение предлагам най-отговорно да проявяваме дипломатичност в отношенията
си с Израел, в частност Хайфа, нещо, което аз правя вече дълги години, и знам отлично
какво и как се постига с изключително внимание, отговорност, мотивация и ангажираност.
Търсене на доброто, не перспективата, на бъдещите положителни параметри на едно
обещаващо сътрудничество между двете общини, е и пътят към успеха.
П.С. Предлагам ви от тук нататък, пред вид на моята изключителна ангажираност, да
приемете това мое становище като финално и да ми дадете възможност да използвам
ценното си време в правилна и положителна посока, в името на Община Варна и с редица
добри дела, нещо, което правя постоянно.
Копирам това писмо до вас и до ваша колега г-жа Розалина Димитрова, от екипа на
Община Варна.
Проф.д-р Красимир Методиев,
Поч.Консул на Израел в България
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