Хиляди хора от всички краища на България
и от различни точки на
света идват в Несебър
за празника на града.

НЕСЕБЪР
РЕСТАРТ

Кметът Николай
Димитров:

Каня
Путин
на гости,
ще остане
впечатлен
I Интервю
на 20-а стр.

Уникално
светлинно
шоу, рок с
“Легендите”
и награди
за празника
на града
I На 22-а стр.

Несебър скрива боклука
под земята, чисти въздуха
Скриването на боклука под земята вместо използването на открити
контейнери ще е най-новата придобивка за несебърци. За по-естетично
и хигиенично общината
възнамерява до края на
годината да изгради на
възлови места в града и
съставните селища подземни съоръжения, в
които гражданите да изхвърлят отпадъците си.
“В партньорство с “Регионално сдружение за
управление на отпадъците Бургас” участваме и в
проект за изграждане на
анаеробна компостираща инсталация за биоразградими отпадъци, а
отделно на територията
на Претоварна станция
за отпадъци в Несебър
правим и сепарираща инсталация за разделното
им събиране. Туризмът
върви ръка за ръка с екологията и в тази насока
сме съсредоточили усилията си по няколко
проекта”, заяви кметът
на Несебър Николай Димитров.
Другият проект бил
свързан с чистота на въз-

ДИМЧО РАЙКОВ

Общината
ще подменя
настилки и
тротоари в
Стария град
духа, който цели да сведе
до минумум запрашаването. Работи се и по локални водни проекти в

по-малките населени места.
За да стане още попривлекателен Старият
Несебър, общината ще
подменя уличните и тротоарни настилки на ул.
“Месамбрия”, “Митрополитска” и част от “Мена” в партньорство с
Къркларели по линия на
Програмата на ЕС за
трансгранично сътрудничество с Турция. Така
ще се дообогати усеща-

нето за древния град с неговите обекти, които,
макар и от различни времена, са обединени от
дълбоката следа на историческата памет, заяви
кметът.
В партньорство с
Одрин на знакови паметници в града ще се монтират 3D прожекционни
системи и павилиони с
актуални туристически
маршрути, които ще се
рекламират с уебстрани-

ца, смартприложения и
видеоклипове.
Общината ще кандидатства за финансиране
по Програмата за морско дело и рибарство и за
реконструкция и модернизация на рибарско
пристанище в Несебър и
изграждане на закрити
лодкостоянки в Равда.
Подготвят се и редица
проекти за спорната инфраструктура с европейски пари.

НЕСЕБЪР / РЕСТАРТ

14 август 2017 г.

20

Николай Димитров, кмет на Несебър:

Каня Путин на
гости, ще остане
силно впечатлен
- Г-н Димитров, в разгара на лятото сме и в
Несебър и курортите наоколо гъмжи от туристи,
които с всяка изминала
година се увеличават. На
какво го отдавате повече
- на природните дадености, историческите забележителности или на добрата инфраструктура,
на която биха завидели
много големи градове в
България?
- Това се дължи на комплекс от компоненти освен добрата инфраструктура, налице са
природни дадености и
културно-исторически
забележителности, като
хармоничното им съчетание формира благоприятната среда на нашата община. Затова
наш приоритет е да се
грижим за тях. В този
смисъл през последните
години за нас бе важно да
направим някои ключови за региона и туризма
подобрения - пречиствателната станция в Равда,
Претоварната станция
за битови отпадъци, канализационни системи,
входа на града, както и
подпомагаща
инфраструктура като тротоари, алеи, спортни площадки. С това постигнахме една добра среда както за жителите, така и за
гостите на общината.
Благодаря на всички министерства и държавни
институции, които винаги са ни съдействали при
изпълнение на екопроектите и са ни помагали във всеки един етап.
- Как се съчетава бизнес и строги правила за
опазване на културноисторическото наследство, каквито важат за
Стария Несебър като
град под закрилата на
ЮНЕСКО?
- С нашите съграждани
проведохме много срещи и разговори и успяхме да запазим престижния статут на града.
Осъзнато бе, че да живееш в единствения български град под егидата
на ЮНЕСКО, е не само
привилегия, но и голяма
отговорност, и то не само
към страната ни, но и
към света и за това си има
определени изисквания
и ограничения. Едно от
тях бе начинът на организация и визия на търговията, както и запазване на архитектурната
хармония на полуострова като цяло. Благодаря
на моите съграждани, че
сами направиха необходимите промени и не се
наложи да премахнем ад-

ДИМЧО РАЙКОВ

Благодаря на
съгражданите ми
за разбирането
и отговорността,
че живеят в град
на ЮНЕСКО
министративно
нито
един обект, който не отговаряше на търговските изисквания. Всички
наши съграждани желаят не по-малко от нас администрацията,

да запазят
Несебър в
световната листа
на градовете
със световно културно
наследство.
- Чувствате ли се витрината на Южното Черноморие? Много българи от вътрешността на
страната казват за Несебър, че е “другата България” още щом минат
кръговото кръстовище
на входа на града.
- Полагаме големи усилия визията на общината
и на града да прави добро
впечатление и се радвам,
че хората виждат това.
Ние инвестираме доста
средства в тази посока.
Грижим се курортният
център да е на високо ниво, такова, каквото заслужава харизматичната и магнетична ценност
Несебър.
- Като кмет трети мандат кое е най-голямото
предизвикателство пред
вас следващите години?
- Имаме проекти за
градското развитие и
градската среда, някои
сме ги започнали, но няма как да се случат бързо
заради
определените
норми, с които трябва да
се съобразяваме. Тези
проекти не могат да се
изпълнят в рамките на
един мандат, защото са
дългосрочна концепция,
която изпълняваме. В
момента
завършваме
многофункционалната
сграда, т. нар. Център за
култура и образование
“Артиум” в новата част
на Несебър. Площадът
към зданието също е завършен, а подземният
паркинг функционира от
миналата година. С този
проект

Несебър вече
има градски и
културен център
След време ще проектираме и новата сграда на
общината и се надявам

тази част на Несебър да
се обособи като градски,
културен и административен център. Инвестираме и в проектиране на
подземни паркинги, защото местата не са достатъчни, а много от семействата в Несебър
имат повече от един автомобил, посрещаме и
много гости, които пристигат тук със собствен
транспорт. Предизвикателство е и новият филиал на СУ “Любен Каравелов”, с което ще се
разшири материалната
база на местното училище. Проектирането на
този обект е необходимо, тъй като от 2020 г.
обучението на учениците в цялата страна трябва
да се извършва в една
смяна. Той ще бъде разположен в общински
имот, в близост до училището. Проектираме също и градски басейн,
спортни площадки, но и
тяхната реализация изисква време. Предизвикателство е и модернизацията и реконструкцията на нашето пристанище. Този проект се бави
вече доста време заради
изискванията, които ни
поставя Комитетът за
световното културно наследство, с който сме в
непрекъснати разговори
с централата му в Париж.
Сега вече ПУП е за съгласувания в НИНКН и
се надявам в кратки срокове да придвижим
проекта, за да сме готови
за кандидатстване по него, когато отворят европейската програма. В съставните селища също
имаме нови проекти - например в Свети Влас ни
предстои да направим
първа копка на

нов спортен
комплекс, в
който ще има
стадион,
в момента тече процедура по възлагане на
проектиране на нова
детска градина в същия
град. В Несебър сме заделили място и правим
ПУП на един парцел за
още една детска градина.
Имаме приоритетна социална политика, с грижа и внимание към всички възрастови групи и я
следваме стриктно. Както обръщаме внимание
на младите семейства с
деца, така не пропускаме
да обгрижваме и възрастните хора. За тях
проектираме в Оризаре
и Тънково нови сгради за
пенсионерски клубове.
Смея да твърдя, че на те-

риторията на община
Несебър хората в пенсионна възраст живеят
най-достойно.
Освен
всичко друго общинската администрация отпуска средства на 1 октомври и да празнуват.
- Казвали сте, че социалната политика на
община Несебър може
да залегне във всяка една
предизборна програма.
Оценява ли се тя от вашите съграждани - 2000
лева за новородено, найниска безработица, дофинансиране на училища и много други.
- Община Несебър е
една от малкото в страната, които изпълняват
приоритетно социалната си политика. Всички
тези помощи, които изброявате, се изплащат на
нашите съграждани.

Изплащаме и
стипендии за
даровити деца,
на деца с отлични успехи,
на спортисти. Подпомагаме младите хора с надеждата повечето от тях
да останат тук и да работят за доброто име на Несебър.
Подпомагаме финансово училища, детски
градини, детската млечна кухня, Социалния патронаж, Центъра за хемодиализа в Несебър и
др. Изплащаме и еднократната помощ, отпускана за нуждаещи се
жители на общината.
- Как Несебър успява
да се справи с политическото противопоставяне, което не се усеща в
общинския съвет за разлика от други общини?
- Не бих казал, че има
някакво
политическо
противопоставяне.
С
всички партии, които са
представени в Общинския съвет през последните години, работим
единствено и само за развитие на община Несе-

бър и резултатите от съвместния труд на местния парламент и администрацията се виждат. Аз
като кмет винаги се стремя да обединявам както
общинските съветници и
общинската
администрация, така и нашите
съграждани, защото само заедно може да градим
положителния
имидж на общината.
- Как гледате на предложението на хотелиерите Слънчев бряг да се
отдели като самостоятелна община?
- Който прави предложения, първо трябва да
види какви точно са изискванията за създаване
на община. В Слънчев
бряг има неразрешени
казуси, натрупани с годините, които по някакъв начин трябва да се
решат. Община Несебър винаги е насреща и е
готова на всякакви разговори.
- Наблюденията ви
през туристическия сезон какво показват трябва ли да се променят наредби и закони, за
да се развива още по-добре този отрасъл?
- Има някои наредби и
закони, които имат нужда от промяна - Наредбата за опазване на обществения ред, Законът за
туризма също. По закона сме дали своите предложения чрез Сдружението на общините до
Министерството на туризма. Тези наши предложения са следствие от
ежедневното, прякото
ръководене на туристическата ни община и
имат за цел да подобрят
закона.
- Работи ли се за превръщането на Несебър
в целогодишна туристическа дестинация?
- Да, това е една последователна
политика,
чието изпълнение не е
лесно. На този етап чрез

различни
фестивали
през есента и малко
преди пролетта през уикендите се стремим да
удължим туристическия
интерес към Несебър,
който има своя неповторим чар с романтиката
на тихите тесни калдъръмени улички, удобни
за спокойствие и съзерцание. Работим и за развитие на поклонническия, конгресния и сватбения туризъм, които
също са част от тази политика.
- Често влизате в ролята на екскурзовод, когато в Несебър дойдат височайши гости. На кого
и какво искате да покажете още?
- Когато в Несебър идват височайши гости като посланици, дипломати, представители на
международни организации, министри и др.,
наистина аз съм техен
гид.
Говори се, че през
2018 г. руският президент Владимир Путин
ще посети България, а
за мен ще бъде чест и
привилегия да го поканя
в Несебър, за да му покажа лично красотата на
нашия град. Сигурен
съм, че ще остане силно
впечатлен.
- Срещали сте се с много и интересни хора, кой
ви е направил най-голямо впечатление?
- В Несебър идват интересни личности - кметове на побратимени
градове, журналисти от
чуждестранни
медии,
дипломати, консули, министри на чужди страни.
Това ни дава възможност да водим пълноценен и смислен културен
живот, както и да изграждаме
културни
връзки - част от формирането на един по-добър
международен облик на
нашата община и в частност на Несебър.
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Международният фестивал на математиците стана традиция за талантливите деца. Вдясно - детски фестивал на
изкуствата събира стотици малки таланти от различни държави.
СНИМКИ: ЕЛЕНА ФОТЕВА

А

трактивни събития
през цялата година
наложиха Несебър
като фестивален град и
затвърдиха имиджа му
на туристическа дестинация, желана през четирите сезона.
И това не е случайно това е мястото, в което се
събират хиляди хора от
различни държави, а

разходка из
улиците на
Стария Несебър
е като пътешествие в
различен свят, където
миналото съжителства с
настоящето.
Много от гостите на
най-големия ни морски
курорт - Слънчев бряг, с
удоволствие посещават
Несебър и фестивалитему. Броени дни след мащабното честване на
празника на града - 15 август (виж 22-а стр.), живописният полуостров
ще стане домакин за седми пореден път на международен артфестивал
“Съзвездия в Несебър”.
Тази година в него ще
се изявят участници от
България, Беларус, Гана, Грузия, Израел, Молдова, Нигерия, Русия, Узбекистан и Украйна.
Градът отново ще се
превърне в една голяма
сцена на изкуствата, на
която ще блестят талант

Фестивали удължават
сезона до октомври
ТОНИ ЩИЛИЯНОВА

Участници от
10 държави
показват таланти
в “Съзвездия
в Несебър”
и артистични превъплъщения.
В края на месеца рок
ще завладее Несебър, защото от 25 до 28 август
ще се проведе ХХ юбилеен поп-рок фестивал.
Форумът, който се организира от община Несебър и читалище “Яна
Лъскова-1905”,

дава сцена на
млади таланти
и се стреми да популяризира авторски песни.
Почти паралелно с рок
събитието - на 26 август,
стартира и традиционният вече фестивал на меда, който ще радва жителите и гостите на града

до 10 септември с качествени продукти от български производители.
Третото издание на
фестивала за хора с
увреждания, но с артистични заложби - “Несебър без граници”, ще започне от 30 август и ще
продължи до 1 септември.
Елитният фестивал за
класическа музика “Месембрия Орфика” ще зарадва почитателите си за
трета поредна година от
8 до 10 септември в Стария Несебър. Отново ще
звучат

шедьоври на
европейската
музика,
изпълнени от
виртуози
от световна величина
като проф. Марио Хосен.
Концертите са сред неповторимата атмосфера на
древния град.
Несебър е домакин и на
най-романтичния фестивал - “Влюбени в Несе-

бър - уикенд за любов и
вино”, който събира стотици почитатели в дните
около 14 февруари.
Есента край морето,

известна още като циганско лято, пък е сезон, посветен на творческия
мързел и рибните специалитети. Фестивалът

“Есенни пасажи” през
октомври е истинска наслада за почитателите на
изкуствата и вкусните
морски дарове.
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Градът на
ЮНЕСКО чака
стотици хиляди
гости на
14 и 15 август

Уникално светлинно шоу,
ТОНИ ЩИЛИЯНОВА

Празникът на Несебър на 15 август отдавна се е превърнал в топсъбитието на Южното
Черноморие.
Кулминацията е светлинно-лазерно шоу и
музикална заря, заради
които всички лодки за
разходка в пристанището се резервират
предварително, тъй като гледката от морето е
още по-впечатляваща.
По традиция празникът на Несебър събира
стотици хиляди български и чуждестранни
туристи. Резервациите
в хотелите за 15 август
започват още от предходната година, а местата свършват през
януари.
От няколко години
община Несебър подготвя разнообразни събития, достигащи до

грандиозни
спектакли от
световен мащаб
Така местната администрация с общите
усилия на доброволци и
съпричастни на идеята
за споделен Несебър
превръща празника в
успешен туристически
продукт, което се доказва със силния интерес към него.
Обединени от идеята
да съпреживеят по свой
начин емоцията от два
незабравими дни, в града на ЮНЕСКО идват
хиляди хора от всички
краища на България и
от различни точки на
света.
Тазгодишният празник отново ще предло-

В полунощ небето над
древния град ще бъде
огряно от заря, която ще
сложи финалния акцент в
празничния ден.

рок с “Легендите” и
фотоконкурс с награди
за празника на Несебър
Вечерта ще завърши с впечатляващо светлинно шоу и 3D Mapping.
СНИМКИ: ОБЩИНА НЕСЕБЪР И ЕЛЕНА ФОТЕВА

ще бъдат отличени веднага след издигането на
националния флаг на
крепостните стени от
11 часа.

Късният
следобед е
времето,
посветено на
най-малките
От 18 часа в Южния
парк за тяхното добро
настроение ще се грижат артистите от цирк
“Балкански” заедно с
аниматорите от “Смехотерапия”.
жи събития, които ще
се превърнат в незабравими спомени.

С видеовизитки
рекламират
изявени личности
Ежегодният концерт, който се организира специално за местните хора, ще бъде на 14 август
вечерта.
На него традиционно ще бъдат представени видеовизитки на изявени личности, които работят в
община Несебър.
Тази година това са Златин Чаушев - културен
деец, интелектуалец, Данислав Кехайов - популярен народен певец и директор на Обединена общинска школа по изкуствата, главен художествен
ръководител на ансамбъл “Пирин”, Йордан Йорданов - скулптор, автор на плакети, които община Несебър връчва при специални случаи.
Негово дело е и паметникът на Христо Ботев,
който бе открит в Несебър в края на май тази година.
Сред номинираните е и Мария Нанева, дългогодишна директорка на детска градина “Мечо Пух”
в Равда.
Вечерта ще завърши с концерт на Маргарита
Хранова, която ще зарадва публиката с най-популярните си песни.

На 14 август изложбата на Сдружение
“Арт Несебър 2017” ще
представи авторите от
морската община Видка Липчева, Йордан
Йорданов и Радослав
Ралев. Експозицията
ще бъде открита в Демонстрационния център на занаятите в новата част на Несебър от
18 ч.
Вечерната литургия в
храм “Св. Успение Богородично” е тази вечер от 19,30 ч и ще продължи с тържествено
литийно шествие по
улиците на старинния
град.
Празничният 15 август ще започне с тържествена света литургия. Малко по-късно
ще стартира деветият
поред
традиционен
плувен маратон.
Тази година смелчаците ще се пуснат в морето от корабче и ще
плуват към брега на
плаж Провлака. Найдобрите от плувците

Вечерната програма
ще започне с изпълненията на вокална формация “Фортисимо” на
сцената на Порт Несебър от 20 ч.
Час по-късно в Амфитеатъра е спектакълът на Клуб по спортни танци “Несебър”, а
по същото време, но на
крепостните стени започва роккупонът с
момчетата от Different
Highway, които ще
подгряват супергрупата “Легендите”.
Константин Марков
и Стенли от “Тангра”,
Константин Цеков от
ФСБ, Йордан Караджов от “Сигнал”,
Митко Кърнев от D2 и
Любо Киров ще завладеят сцената точно в 22
ч пред крепостните
стени.
В 23,30 ч кметът на
община Несебър Николай Димитров ще отправи своя традиционен поздрав към гражданите и гостите на
града.
Вечерта ще завърши
с впечатляващо светлинно шоу и 3D
Mapping, а точно в полунощ
небето
над
древния град ще бъде
огряно от пищна заря.
Всеки може да бъде
част от емоцията,

да сподели
“своя” Несебър
във фейсбук
страницата
Share Nessebar,
Входът към Стария град винаги е препълнен с много
хора по време на празника.

където ще бъде публикувано всичко за 15 август,
казват от общината.

Общината раздава награди
за най-усмихната снимка
Още от 11 ч на 14 август започват
забавленията с играта за оригинална
снимка “Усмихнат Несебър”.
Единственото условие е кадрите да
са на фона на някое от емблематичните места - площад “Месамбрия”,
Стара Митрополия, Вятърна мелница,
Южен парк, а тези, които позират, да

са усмихнати. Най-добрите фотографии ще бъдат публикувани във фейсбук страницата Share Nessebar и ще
се борят за награда. Играта ще се
проведе на 14 и 15 август от 11 до
19,30 ч, като на участниците ще помагат доброволци, ангажирани с организацията на празника.

