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Несебър вече
посреща туристи
от САЩ и Китай
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Мобилно
приложение
“Несебър”
показва в
3D реалност
6 старинни
църкви
I На 19-а стр.

Кметът Николай
Димитров:
I Интервю
на 16-а и
17-а стр.

ДИМЧО РАЙКОВ

ЮНЕСКО и
Европейската
комисия
подкрепят града
в суперпроект

Н

Реализиран е
най-важният
проект разширението
на пътя
Поморие - Равда
Фестивали
с традиция
правят града
привлекателен
4 сезона
I На 18-а стр.

есебър вече посреща американски и китайски туристи. Някои са дошли на почивка, други
са пристигнали след ангажимент в
София, за да видят града на ЮНЕСКО.
От тази година Старият Несебър
ще се рекламира в сайт към световната организация заедно с още 5
дестинации, насочени към Северна
и Южна Америка и Китай. Подкрепа
на проекта е дала Европейската комисия. Така Несебър ще стане единственият град в България, получил
достъп до неразработени многомилионни пазари.
Старият град е подбран от Центъра за световно наследство към
ЮНЕСКО и се нарежда до исторически ценности като храма на Асклепий в Епидавър, археологическите останки в Олимп, стария град на
о. Хвар, Хърватия, археологическия
ансамбъл Тарасо в Тарагона, Испания, римския аквадукт Пон дю Гар,
Франция.
Несебър ще бъде представен в
“Древна Европа”, като потребителите на уебплатфорамата ще имат достъп до нея и чрез мобилните си устройства, обясни Галина Бабева, директор на “Управление на проекти
по европейски фондове и екология”.
Освен калдъръмените улички на
полуострова все повече се пълни с
туристи и новата част на града. За
благоустройството є общината е заделила достатъчно пари - ул. “Отец
Паисий” е изцяло пешеходна и се
налага като основна търговска улица до новия пл. “Жулиета Шишманова”, довършва се културният център
“Артиум” и се модернизира най-голямото училище “Любен Каравелов”.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК
НА ГРАД НЕСЕБЪР!

Честито Успение
Богородично!
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Успяхме с най-важния
ския музей и черквите “Св. Стефан” и “Христос Пантократор”.
На тези три места фискални
компютърни устройства издават
билетите, които са специално
отпечатани за музея и на лицевата си страна имат снимки на
всички обекти, които може да
бъдат посетени.
- Работите усилено и по внедряване на електронни услуги в общината. На какви нови
е-подобрения се радва Несебър?
- По отношение на присъствието ни във виртуалното пространство няма как да пропусна, че
СНИМКА: “24 ЧАСА”

Николай
Димитров,
кмет на
Несебър:

ЕСТАРТ

G С “Милан” се откриват нови
възможности за спортен туризъм
G Общината ще расте не само
с жилищно строителство,
а и с лека промишленост
G Вече е достъпно интерактивното
мобилно приложение “Несебър”,
показващо забележителности
в 3D добавена и
виртуална реалност

Старият Несебър е
сред шестте обекта от
листата на ЮНЕСКО,
представени в
уебплатформа,

ДИМЧО РАЙКОВ

- Г-н Димитров, как посрещате празника на града?
- Празникът на Несебър е
най-значимото и посещавано
събитие от културния календар
в района. През последните години той се превърна в успешен
туристически продукт - разпознаваем и предпочитан от хиляди гости от цял свят. Малкият
живописен полуостров става
огромна сцена, а всеки, който
се е докоснал до магията на
празника, запечатва в сърцето
си незабравима емоция.
Подготовката е дълга и прецизна - стараем се да осигурим
забавление за публика от всяка
възраст и вкус. Разнообразието
от събития е голямо, а атмосферата - уникална.
Всяка година наши гост-изпълнители са личности с огромен принос в културния живот
на България - звезди на певческото и танцовото изкуство, изявени актьори.

която цели привличане на туристи
от нови, неразработени пазари
като Китай, Северна и Южна
Америка.
Сайтът стартира през ноември
2017-а. Този проект се изпълнява от Центъра за световно наследство към ЮНЕСКО с финансовата подкрепа на Европейската комисия и в партньорство с “Нешънъл джиографик”.
Освен това от близо два месеца е достъпно интерактивно мобилно приложение с името “Несебър”, показващо забележителности от града в 3D добавена и виртуална реалност. Чрез
приложението 6 старинни църкви оживяват пред потребителя
3-измерно, давайки му възможност да се разходи виртуално в
тях и да научи историята им на
4 езика - български, английски,
руски и немски, на фона на специално композирана музика.
Приложението е разработено
за двете основни мобилни платформи android и ios. Община
Несебър е включена и в интерактивна 3D туристическа платформа на България, наречена I
walk, с 6 обекта.
За улеснение на потребителите от миналия септември

Посрещам празника
с чувство на радост
и гордост от успехите
и реализираните проекти през годината, както и с отговорност
пред предстоящите задачи и
ангажименти.
- Градът и селищата в общината се развиват. Какво се
промени през последната година?
- Открихме съвременната закрита автоспирка в Кошарица,
модерна двустранна зрителска
трибуна на градския стадион в
Несебър, новия площад, носещ
името на именитата ни съгражданка Жулиета Шишманова,
многофункционална сграда в
Паницово, подменихме настилката на няколко улици в Стария
Несебър по линия на Програмата за трансгранично сътрудничество, стартирахме изграждане на градски стадион в Свети
Влас, както и реконструкция и
изграждане на пристройка на
пощата в Несебър.
Започнахме саниране на блоковете “Роза” и “Странджа” в
Слънчев бряг-запад. От това лято ул. “Отец Паисий” в новия
Несебър вече е пешеходна в
отсечката от кръстовището с
ул. “Струма” до кръстовището
с ул. “Любен Каравелов”. Тя бе
изцяло реконструирана и асфалтирана, сложихме пейки,
цветя и нови кошове за отпадъци. Идеята ни е тя да стане
основна търговска улица, част
от широкия център, който
искаме да наложим в близост
до новия пл. “Жулиета Шишманова”.

През изминалата година изградихме и два паметника - на
Васил Левски в с. Тънково и
на Христо Ботев в с. Кошарица.
Разбира се, правим периодични ремонти и рехабилитация на пътната мрежа в цялата община, изградихме нови
улици, нови спиркови заслони,
подменихме тротоарни настилки, реконструирахме улично
осветление и др.
Благодарение на съвместните усилия на нашата община и
на тази в Поморие, на доброто
взаимодействие с държавни
структури, министерства и
агенции бе реализиран найкрупният, дългоочакван и важен за жителите и туристите
проект - разширението на пътя
Поморие - Равда.
Отпушването на трасето бе
належащо както за осигуряване на безопасността на всички
участници в движението по тази главна пътна артерия, така
и за безпроблемното протичане на туристическия сезон в
района.
Друго важно подобрение,
свързано с повишаване на чистотата и качеството на живот,
е свързано със

сметопочистването
в Стария Несебър,
което се извършва
с електрически
камиончета
Те са безшумни и не замърсяват
въздуха. Четири използваме за
новата и старата част на града,
а един разпределихме за Обзор.
В Несебър вече е монтирана
и функционира нова система за
сметосъбиране. Съвременните
съоръжения са елегантни и дискретни. С въвеждането им подобряваме общата визия на града и чистотата, спира се и достъпът на животни и птици до
контейнерите. Амбицията ни е
да приложим новия метод на
сметосъбиране на максимален
брой места из града.
В Стария Несебър облагородихме няколко места. Наскоро
открихме две нови площадки,
финансирани от “Шел”, в северната част на полуострова.
От края на миналото лято в
музея “Старинен Несебър” заработи модерна автоматизирана
система за продажба на билети
и контрол на достъпа до музейните сбирки. Към момента системата обхваща археологиче-

въведохме и 13
електронни услуги
чрез официалния
сайт на общината
Целта ни е, без да се налага да се
посещава сградата на общинската администрация, да се набавят необходимите документи
чрез интернет от всеки, който
има нужда от тях, и така да пестим на гражданите време и
средства.
Предлаганите е-услуги са към
отделите “Местни данъци и такси”, “Екология” и ГРАО. Още една иновативна стъпка, която направихме тази година за максимално улеснение на граждани и
фирми, е възможността местните данъци и такси да се плащат
в касите на “Изипей” и през интернет системата “Ипей”.
През изминалата година по
линия на социалната ни политика организирахме и проведохме
в Обзор и Несебър компютърни
курсове за пенсионери и хора с
увреждания, които гражданите
приеха изключително добре.
Проведохме мащабна кампания
за превенция на риска от диабет, като целта бе хората да
обърнат внимание на своето
здраве и да получат повече информация от специалисти какви
мерки да предприемат в конкретната ситуация.
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и най-дълго чакан проект разширението на
пътя Поморие - Равда
- Г-н кмете, какви нови проекти се подготвят в Несебър?
- Ще посоча само част от
проектите, които вече изпълняваме или ще започнем да осъществяваме. Трябва да завършим реконструкцията на пощата в новия град, стадиона в Свети Влас, имаме още работа по
центъра за култура и образование “Артиум”.
Избрахме изпълнител на околовръстния път на Равда - т.
нар. бул. “България”, чието изграждане ще стартира след активния летен сезон и с реализацията му значително ще облекчим трафика в селото. По европроект за близо 2 млн. лв. ще
ремонтираме, санираме и ще
обзаведем най-голямото училище - “Любен Каравелов”. Подобренията ще се извършат с финансиране, осигурено по подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове
малка по мащаби инфраструктура” от Програмата за развитие
на селските райони.

В момента проектираме
централната градска
среда в Обзор
Тази година предстои започването
на строителни дейности по
проекта за пристройката на
местното училище, в който сме
предвидили да увеличим броя на
стаите, да има басейн и физкултурен салон със спортна зала с
възможност за трениране на волейбол, както и зала за тенис.
Проектите за многофункционални сгради с пенсионерски
клубове към тях в Оризаре, Тънково и Баня са готови и предстои
да започнем реализацията им.
- Туризмът в Несебър се развива с високи обороти. Къде
има още неразработени ниши
за привличане на туристи?
- В последните години положихме много усилия за разработване на по-разнообразни и елитарни видове туризъм. Акцент поставихме на сватбения, поклонническия, културния, фестивалния туризъм.
С напредването на технологиите човечеството получава все поширок достъп до информация и
възможности за пътуване и това
е шанс да популяризираме Несебър не само като дестинация за
рекреативен и морски туризъм,
но и като център с възможности
за бизнес и научни срещи.
Използваме всяка възможност
да се представим на различни
форуми, постоянни участници
сме на международни и български туристически борси.
- Кой е най-интересният гост,
когото сте посрещали?
- Несебър е град, който привлича и впечатлява гости от цял
свят. През годините сме посрещали посланици - последният е
на САЩ Н. Пр. Ерик Рубин,
представители на дипломатиче-

ския корпус, на руската Дума,
кметове на побратимени на Несебър градове, действащи космонавти, професори в различни
области на науката и изкуството.

Отправили сме покана и
към президента на
Русия Владимир Путин
при негово посещение в България
да включи Несебър във визитата
си.
- Каква е визията ви за
Слънчев бряг - трябва ли да
остане за развлекателен туризъм, или да се насочи към поспокойния семеен туризъм?
- Какво мисля аз, е едно, какво
става и какво мисли Министерството на туризма и какво се
случва - е друго. По темата за
Слънчев бряг е говорено много,
всичко зависи от държавата.
- Казвали сте, че да си кмет
на единствения град в България под егидата на ЮНЕСКО е
голяма отговорност. Специфичните особености по опазване на културното наследство
връзват ли ви ръцете за реализиране на някои проекти? Например за рибарското пристанище.
- Да живееш и управляваш
град под егидата на ЮНЕСКО, е
привилегия и отговорност. Опазването на културно-историческото наследство е приоритетна задача за всички - управа и граждани, и ние сме длъжни да се съобразяваме с правилата за съхранение на световната ценност.
През изминалите години хората осъзнаха, че опазването на
световното наследство е наш
общ ангажимент, и подкрепят
действията на общината. Аз съм
категоричен, че както досега, така и за в бъдеще всички ние жителите на града, ще се съобразяваме с разпоредбите и препоръките на държавните и международните органи. Едновременно с това заедно с моя екип

не спираме да търсим консенсусни решения относно възможностите за развитие на града.
- Крайбрежието от Свети Влас
до Несебър вече е ривиера. Накъде ще се разраства градът?
- Истина е, че

крайбрежието претърпя
строителен бум. Броят
на хората, живеещи
сезонно или
целогодишно,
нарасна в десетки пъти
Би било добре новите възможности за развитие да включват не
само жилищно строителство.
Приветствам и подкрепям силно
всяка икономическа инициатива,
свързана с откриване на работни места. Мисля, че бързото
развитие на IT сектора, появата
на малки предприятия от леката
и хранително-вкусовата промишленост и др. скоро ще се преориентират не само като доставчици на туристическия сектор, а
и като производители с по-широко регионално значение.
- Кмет сте трети мандат. Кое
и от кого е най-голямото признание, което сте получавали?
- Задачите, които сме си поставили и си поставяме с моя
екип, са много и са свързани с
подобряване на качеството на
живот на хората, грижата за потребностите и очакванията на
нашите съграждани. Винаги съм
се стремял да обърна внимание
на всеки, който е имал нужда от
решение на даден проблем. И
въпреки че миналата година получих дори поздрав от Космоса,
което несъмнено бе изключителен жест на внимание към мен и
най-вече към Несебър, смятам,
че признателността и уважението на моите съграждани, активността и амбициозността им за
просперитета на общината, това,
че ми гласуват доверие и ме
подкрепят вече 11 г., е огромно
признание и осмисля моето еже-

дневие.
- Тази година бяхте домакин
да детско-юношеската академия на гранда “Милан”. Възможно ли е да прерасне в подългосрочно сътрудничество?
- За нас е изключителна чест
да домакинстваме на детскоюношеския лагер на футболния
гранд “Милан”. Това е признание
не само за средствата и усилията, които сме вложили в модернизацията на спортно-техническата база на Несебър, но и доказателство за нашите умения в
организирането и провеждането
на събития с такъв мащаб.
Фактът, че деца от 3 континента проявиха интерес към мероприятието, е показателен за
интереса не само към футболната школа, но и към Несебър като дестинация. Това са нови възможности за развитие на спортния туризъм. Възнамеряваме

да разширим
инициативите, свързани
с форума на “Милан”,
като използваме масираната рекламна кампания на събитието
като възможност за по-различни икономически инициативи,
свързани с провеждането на
спортното мероприятие.
- Преди години бяхте част
от българския футболен елит.
Ще видим ли отново отбор от
Несебър в първа лига?
- Футболната тема е моя
страст още от детството ми. Посветил съм много години и
енергия на този спорт и живея с
неговите проблеми и успехи.
Винаги когато е имало възможност, съм помагал за развитието му в общината. Последният
пример е изграждането на модерна двустранна зрителска
трибуна на градския стадион в
Несебър с общински средства.
Тя осигурява комфортни условия за футболисти и фенове на
голямата игра.

Старият Несебър
е с хилядолетна
история. Той е
върху скалист
полуостров,
свързан със сушата посредством провлак.
В него са запазени ценни исторически
паметници от
всички епохи,
като най-голямата са многобройните църкви.
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Фестивали с традиция
В “Несебър остров на изкуствата” участват
ансамбли, хорове
и изпълнители от
България, Беларус,
Естония, Молдова,
Полша, Русия,
Украйна.

правят от Несебър
курорт за 4 сезона
ивописни фестивали и
международни турнири
през цялата година превърнаха Несебър в дестинация,
желана и през четирите сезона.
Морският град успешно гради
имидж на фестивален център с
утвърдени, но и с нови културни
събития и предизвикателства.
Вместо да залага само на
природните си дадености - красиви плажове и чисто море, Несебър стана

Ж

Несебър става сцена на спектакли от световно ниво
Уникално светлинно шоу, спектакли на световно ниво и концерти на
обичани поп изпълнители ще направят незабравим празника на Несебър - 15
август. Местни жители и гости на града ще изпълнят Стария град и провлака,
където след 19,30 ч движението на автомобили ще бъде спряно.
Празниците започват още на 14 август, а акцент в програмата е
традиционният концерт. На него отново ще бъдат представени
филми-портрети на граждани, които през годините са прославили Несебър.
Август

14

11 ч Представяне на
книгата "Кметовете на
Несебър след 1878 г.",

издадена от община Несебър и
международния търговски и
културен център "Геопан" в Старото
кметство.
17 ч Изложба "Духът на Несебър"
на Сдружение "Арт Несебър" в
демонстрационния център.
19,30 ч Богослужение в храм "Св.
Успение Богородично"
21 ч Концерт "Духът на Несебър" с
участието на Тони Димитрова на
откритата сцена на Амфитеатъра

Август

15

9 ч Тържествена света
литургия в храм "Св.
Успение Богородично"

10 ч Старт на традиционен плувен
маратон "Несебър"
11 ч Ритуал по издигане на
националния флаг пред крепостните
стени в Стария град
18 ч Детски празник с цирк
"Блакански" в южния парк
20 ч Концерт на група "Джерами"
на пл. "Жулиета Шишманова"
20,30 ч Спектакъл "Духът на
България" на ансамбъл "Българе"
пред крепостните стени
21 ч Концерт "Уникалните гласове"
на тримата български тенори в
амфитеатъра
22 ч Концерт на Васил Найденов
пред крепостните стени и поздрав на
кмета на Несебър Николай Димитров
23,45 ч Цирк "Балкански"
представя каскада с мотори пред
крепостните стени, светлинно шоу, 3D
Mapping
0,00 ч Музикално-светлинен
спектакъл

ТОНИ ЩИЛИЯНОВА

Пета година
градът е домакин
на турнир за
математици
притегателен център
за таланти от цял свят
и от всяка възраст
Успява да привлича вниманието с
атрактивни предложения.
Кулминация в културната програма е празникът на града 15
август, когато събитията достигат до спектакли от световен
ранг (виж инфографиката).
Двудневните прояви са безплатни за жителите и гостите на
града, а положителните емоции
за всички са гарантирани, тъй
като културната програма е създадена така, че всеки вкус да
бъде удовлетворен, казват от
морската община.
Веднага след двудневното честване на празника на Несебър
следва международният фестивал “Съзвездия в Несебър” от
20 до 24 август, който събира
таланти от цял свят.
Националният поп-рок фестивал, чието издание тази година
ще е 21-о поред, стартира на 31
август и ще продължи до 2 септември, като ще се застъпи и с
традиционния фестивал на меда, на който среща ще си дадат
утвърдени производители от региона.
Сезонът започна с традиционните “Несебърски накити”, детския “Слънце, радост, красота”
и “Несебър - остров на изкуствата”, който беше през юли.
В края на юни пък бе организиран фестивалът “Отечество”,
който се провежда съвместно от
община Несебър и администрацията на звездното градче в Русия.

Международният турнир “Математика без граници” събира деца от цял свят.

“Есенни пасажи”, който съчетава културни събития с рибни кулинарни изкушения. Това е събитието, което удължава сезона
чак до октомври и е истинска
наслада за любителите на поезията и вкусните морски дарове.
Градът е домакин и на

най-романтичния
фестивал
“Влюбени в Несебър”,
който събира стотици почитатели
на любовта и виното в дните
около 14 февруари. Тогава е и
времето влюбени двойки да

сключат брак в града и да бъдат венчани лично от кмета Николай Димитров.
Специално място в календара
имат и вече традиционните
празници с местно значение като празника на домашната наденица в село Кошарица, празника на младото вино в село
Гюльовца и празника на хляба в
село Оризаре.
Вече 5 г. Несебър е домакин
на международния турнир “Математика без граници”, който се
провежда под патронажа на
кмета Димитров. В престижното
състезание това лято участваха
1370 ученици от 15 държави.

“Несебър без
граници” през юли
развълнува публиката, която стана свидетел на невероятните
умения и талант на над 200 души с увреждания.
През есента Несебър, единственият български град, вписан
в престижната листа на ЮНЕСКО, е домакин на фестивала

Над 400 участници от България, Грузия, Русия и Турция
се изявиха на петото издание на “Несебърски накит”.
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Виртуални разходки
из старинните

църкви на Несебър
ТОНИ ЩИЛИЯНОВА

И

нтерактивно мобилно приложение “Несебър”, което
показва забележителности
от града на ЮНЕСКО в 3D добавена и виртуална реалност,
дава възможност на туристите
да направят виртуална разходка
из шестте старинни църкви в
Стария град.
Благодарение на приложението

Интерактивно мобилно
приложение показва
забележителности от
града на ЮНЕСКО

храмовете оживяват
пред потребителя
в 3D визуализация
където и да се намира той - на
плажа, на разходка или в хотелската си стая.
Приложението създава усещане, че обектът се разглежда
отвътре, и дава възможност на
потребителя да научи историята на църквите на четири езика - български, английски, руски и немски, на фона на специално композирана музика.
Приложението е разработено за двете основни мобилни
платформи android и ios, заяви
Диана Кондова, началник на
отдел “Туризъм и туристическа
реклама”.
“Амбицията ни е следващата
година да бъдат включени още
толкова обекта към приложението, за да вървим по пътя на
надграждането и допълването
на тази информационна мрежа
от туристически забележителности, като голямата идея е тя
обхване историята на цялата
община”, допълни Кондова.

Приложението работи
в две стъпки
- първо е необходимо да бъде
изтеглено мобилното приложение, а след това да се закупи
чрез картичка с избрания от
потребителя обект.
Картичките с изображения
на шестте несебърски църкви “Йоан Кръстител”, “Свети
Спас”, “Света София” (старата
Митрополия), “Света Параскева” и “Христос Пантократор” са
изработени с размер на визитка. Те съдържат код, който дава достъп до виртуална информация на всеки потребител,
закупил новия интерактивен
продукт.
След като потребителят е
придобил картичката, той
трябва да разкрие индивидуалния код, който се съдържа в
нея, и да го нанесе в съответното мобилно приложение, като така получава достъп до
църквата, която е избрал.
Любопитна подробност е, че
картичките могат да играят ролята и на сувенир, тъй като са
изработени с магнитна подложка.
“Този рекламен дигитален
продукт може да бъде опреде-

Църквата “Св. Стефан” - т.нар. нова митрополия, е изградена в периода
ХI-ХIII век. Тя е трикорабна базилика.
СНИМКИ: ЕЛЕНА ФОТЕВА

лен като полезен, удобен,
образователен и приятен и изцяло в унисон с приоритетната
ни политика по популяризиране на културното ни наследство, което Несебър пази и съхранява и заради което се
радва на хиляди туристи”, коментира Диана Кондова.
Авторите на мобилното приложение Димитър Игнатов и
Радка Христова определят работата съвместно с община
Несебър като ползотворна и в
пълен синхрон на всеки един
етап от реализирането на
проекта.
Създателите на приложението са работили досега с много
общини, но останали очаровани от подкрепата, модерното и
иновативно мислене на кмета

автори, е онлайн пътеводител
с препоръки за маршрути, забавления, отдих, храна - всичко, което е необходимо на потребителя, за да си осигури
невероятно преживяване.
Платформата разкрива красотата на природата, емблематичните исторически и архитектурни паметници в България, разказва нечувани легенди в духа на българските бит и
култура, запознава с великите
личности, оставили следа в нашата история.

Николай Димитров и екипа му.

“Общината винаги е
участвала на световни
изложения и борси
с модерни и иновативни туристически продукти. Продължаваме да развиваме тези иновации, инвестирайки достатъчно
средства. Предстои откриване
на няколко информационни
центъра в полза на туристите,
посещаващи Несебър”, обясни
кметът Николай Димитров.
Изработването на приложението “Несебър” е финансирано от общината, а тя е включена и в интерактивна 3D туристическа платформа на България, наречена I walk, и то с
шест обекта.
I walk, създадена от същите

Средновековната църква “Свети Йоан Кръстител” се
намира в централната част на Стария Несебър. Градена е
от ломен камък и хоросан.

Туристи влизат с
баркод в музеите
на Стария град
ТОНИ ЩИЛИЯНОВА

Модерна автоматизирана
система за продажба на билети и контрол на достъпа до
обектите работи в музея “Старинен Несебър”. Иновацията
бе въведена по идея на бившата директорка Петя Кияшкина и е създадена от българска фирма.
Системата първоначално
обхвана археологическия музей, черквите “Св. Стефан” и
“Христос Пантократор”. Тази
година обаче нейната функция
е въведена и в останалите му-

зейниобекти,уточнинастоящият директор Тодор Марваков.
Специални фискални компютърни устройства издават
билетите, които са специално
отпечатани за музея и на лицевата си страна имат снимки
на всички обекти, които могат
да бъдат посетени.
При закупуване на индивидуален или комбиниран билет
на обратната страна се отпечатва освен задължителната
информация за касов бон, също и баркод, който осигурява
достъпа на туриста през мон-

Баркод осигурява достъпа на туристите през монтираните в
археологическия музей турникети.

тираните в археологическия
музей турникети.
В старинните църкви четенето на баркода става с мобилен валидатор, който индикира кой билет е валиден и отчита преминалите туристи.

За служителите на музея
пък са издадени специални
карти за достъп до археологическата експозиция.
Вече е осигурен и автомат за
продажба на билети с ПОС терминал.
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ДИМЧО РАЙКОВ

Н

есебър е първият град в
България, който се побратими с руската космическа столица, известна като
Звездното градче.
Церемонията се състоя по
време на фестивала “Отечество”, който за трета поредна
година двата града организират на полуострова. Приятелството бе скрепено с подписите на кметовете Николай Димитров и Валерий Токарев в
представителната зала на старото кметство.
На срещата присъстваха тримата зам.-кметове на общината - Виктор Борисов, Иван Гургов и Лазар Япаджиев, както и
Златин Чаушев, началник на
“Несебър – световно наследство”, Павел Журавльов, ръководител на представителството
на “Россотрудничество” в България, директор на РКИЦ и
първи секретар на посолството
на Русия у нас, Андрей Кривоносов, директор на дома на
космонавта в Звездното градче, и Людмила Котлова, главен
художествен ръководител в същата институция.
По повод побратимяването
кметовете на Несебър и Звездното градче бяха поздравени
от Космоса

от двама космонавти
Олег Артьомов и
Сергей Прокопиев
От руска страна участниците
във фестивала “Отечество” бяха все от области, свързани с
руски космонавти, като Звездното градче, град Гагарин и
Оренбург.
Кметовете Димитров и Токарев се договориха да установят отношения на побратимяване и да ги развиват в духа на
приятелство, взаимно доверие

Николай Димитров поздравява
участниците във фестивала пред
крепостните стени на Стария град.

Кметовете Николай
Димитров и Валерий
Токарев получиха
поздрави от Космоса
от космонавтите
Олег Артьомов и
Сергей Прокопиев

Космонавтите Олег Артьомов и Сергей Прокопиев поздравяват Несебър от руската станция.

Несебър се
побратими със
Звездното градче
и сътрудничество, да развиват
двустранни отношения във
всички области от взаимен интерес.
Несебър има множество

Уникален за България социален
център помага на 30 деца със
синдром на Даун или аутизъм
ТОНИ ЩИЛИЯНОВА

В Несебър функционира
един от най-добре оборудваните центрове за социална рехабилитация и
интеграция, който вече 10
г. помага на деца с
увреждания, със специални потребности и на техните семейтва.
“От създаването му до
настоящия момент услугата се финансира изцяло
от общинския бюджет и
благодарение на подкрепата, която местната
власт оказва, центърът е
един от най-хубавите в
страната. В него са вложени и продължават да
се влагат много средства,
необходими за работата
Директорът на Центъра за социална рехабилитация
му”, споделя директорът
Елена Варимезова (вдясно) разказва, че в него се обуЕлена Варимезова.
чават около 30 деца.
Центърът е първото в
Несебър социално заведение за деца, услуги за подкрепа на индивидуалнокоето предлага услуги в общността.
то развитие, създаване, поддържане
Още с отварянето си разчупва стеи разширяване на социалните умереотипа хората с увреждания да се
ния, както и за обучение за водене
обслужват единствено по домовете
на самостоятелен начин на живот на
им или в специализирани институции.
деца с увреждания, деца със специ“Всяка година се увеличава броят
фични образователни потребности и
на желаещите да ползват нашата соречеви нарушения и на техните сециална услуга. Стремим се да предмейства.
лагаме качествена услуга, а в резулУслугата включва разнообразни
тат на обмяната на опит с други ценконсултативни, терапевтични и рехатрове, участията в различни семинари билитационни дейности.
и конференции постепенно работещиОсновните целеви групи са деца от
те в центъра добиват опит и разкри3 до 18 г. с физически и умствени
ват нови занятия и обучения за техувреждания (лека и средна степен на
ните потребители”, допълва Варимеумствена изостаналост, ДЦП, синдзова.
ром на Даун и др.), генерализирани
разстройства в развитието (аутизъм),
През годините капацитетът на ценобразователни затруднения и речеви
търа нараства от 20 на 30 деца.
нарушения.
Предлагат се комплекс от социални

международни връзки, сред
които и с руски общини, които
се стреми да поддържа на високо ниво, каквото да отговаря
на статута му на град световна
културна ценност.
Ние сме позната туристическа дестинация и град, известен със своята богата културна и фестивална програма, отбеляза Николай Димитров. И
не пропусна да отбележи, че
на територията на общината
са се заселили много руски
граждани със своя собственост.

В Несебър е
най-голямата
руска диаспора
по Южното Черноморие и
всяка година привлича нови
желаещи за свой дом на живописния български бряг.
Павел Журавльов покани
двамата кметове на форум на
побратимените гра1дове през

септември във Варна.
Като подарък от руския кмет
Валерий Токарев Николай Димитров получи книга, посветена на Космоса, редактирана
лично от него, а той му върна
жеста с плакет на Света Богородица - закрилницата на Несебър.

Валери Токарев е
известен руски
космонавт,
пътувал е в Космоса два пъти и
е извършил две кариерни космически разходки.
Удостоен е със званието “Герой на Руската федерация”, както и с други ордени и медали на
Русия. Преди да заеме поста
кмет, е бил тест космонавт в намиращия се в Звездното градче
Център за подготовка на космонавти “Ю. А. Гагарин” - главното
съветско и руско учреждение за
подготовка на космонавти.

С нова кухня и храната
от социалния патронаж
вече ще е здравословна

К

ухнята на социалния патронаж в
Несебър ще се оборудва с чисто
нови уреди, които ще готвят поздравословна храна с много малко
мазнини. Това ще стане с модернизацията є по спечелен от общината проект към фонд “Социална закрила” към Министерството на труда и социалната политика.
Срокът за изпълнението му е 3
месеца. Стойността на проекта е
27 хил. лв., като местният бюджет
ще го дофинансира с 3000 лв. Той
ще се реализира в кухненския блок
на дирекция “Социално подпомагане” и е предназначен да обслужва
8 от съставните селища на общината.
С отпуснатите средства кметството ще закупи конвектомат с капа-

цитет двеста порции на час, аспиратор, стойка за конвектомата и
тави. Новите уреди ще осигурят
значително по-високо качество на
готовата храна благодарение на
технологии за здравословно хранене, които позволяват минимално
количество вложени мазнини в
приготвяните ястия, обясниха от
персонала.
Реализацията на проекта е част
от социалната политика на община
Несебър. Домашният социален патронаж в Несебър работи от 1986
г., като от 2003 г. се финансира от
общинския бюджет. От 2009 г. патронажът предоставя безплатна услуга и на потребители на програма
за крайно нуждаещи се по проект
към фонд “Социална закрила”.
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В Слънчев бряг услугите се
плащат и от смартфон
Т

уристите в Слънчев бряг
вече могат да плащат услугите и чрез смартфона си.
От тази година в най-големия
ни черноморски комплекс е достъпно мобилно приложение Sunny Beach SmartPass (Слънчев бряг СмартПас), каквито ползват в големите световни курорти.
“Напълно безплатна за инсталация на операционни системи
Android и iOS, апликацията дава
възможност на потребителя да
заплати и използва наличните
услуги в курорта.
Sunny Beach SmartPass предоставя както обществени, така
и услуги от частния бизнес като
билети за атракциони, дневни и
почасови турове, събития, платено паркиране и още много
други”, коментира Андрей Лилов, създател на приложението
и част от “Юпас” ООД, партньор
на “Слънчев бряг” АД.
Така вече връзката между туристите и услугите, които използват по време на престоя си
в комплекса, е по- достъпна от
всякога.
Чрез Sunny Beach SmartPass
всеки може лесно и бързо да
планира и заплати трансфер от
и до летището, екскурзии, купуване на билети за аквапарк,
както и други водни атракции.
Sunny Beach SmartPass съ-

ДИМЧО РАЙКОВ

Мобилно приложение
покрива всички
услуги в курорта - от
билети за атракции
до екскурзии
и трансфери
до летището

Златко Димитров,
изпълнителен
директор на
“Слънчев бряг” АД

държа 4 основни модула и

отделен
информационен
канал Feed/Новини,
видим на основната страница
на приложението, в който потребителите имат възможност
да научат за всичко важно,
свързано с курорта, промяна в
правилника и общите условия
на търговските сделки, ремонти, аварии, изменение на движението и други.
Модулите информационен канал (CITY, турове и атракции)
Activities, Билети/Rides и Паркинг/Parking включват всички
достъпни и важни услуги за
всеки посетител или турист на
Слънчев бряг.
Приложението Sunny Beach
SmartPass е ключът на посетители и туристи за безопасно,

Поддръжката на улици, алеи, тротоари, озеленяване и охрана е основен
приоритет на дружеството в курорта.
СНИМКА: ЕЛЕНА ФОТЕВА

интерактивно и по-лесно и бързо ориентиране на територията
на комплекса, казва изпълнителният директор на “Слънчев
бряг” АД Златко Димитров и
създателите от “Юпас” ООД.
Тази година сезонът за Слънчев бряг започна и с инвестиции в сигурността, инфраструктурата, с ново осветление на
централната алея, до хотел
“Жерави” и до хотел “Блу
пърл”.
“Поради опасност от пътнотранспортни инциденти сме
монтирали и

индивидуално
осветление на
пешеходните пътеки
на ул. “Първа”, добави Златко
Димитров.
Над 400 000 лв. “Слънчев бряг”
АД инвестирало и в озеленяване
и поддръжка на паркове и градини в
комплекса, което си личи от пръв
поглед. Редовните туристи отчитат
от тази година и по-лесния достъп
до курорта след разширението на
пътя от Поморие и обхода на
Ахелой, което скъси времето на
трансфера от летището до хотела.
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Четири уникални икони
от Несебър в Третяковската
галерия до септември
ТОНИ ЩИЛИЯНОВА

Безценните експонати
от XV–XVIII в.
впечатляват в един
от най-големите
световни музеи

Ч

етири уникални икони от
Несебър гостуват на един
от най-големите световни
музеи - Третяковската галерия в
Москва.
Ценните експонати са

част от престижната
експозиция “Шедьоври
на българското
църковно изкуство”,

Уникални
икони от
Несебър бяха
изложени в
Третяковската
галерия.

Иконата на
свети Димитър

организирана със съдействието на
бившия български посланик в Русия Бойко Коцев и на директора
на Българския културен институт
в руската столица Павел Васев.
Изложбата включва експонати
от българската иконопис и църковна утвар. Тя ще остане в
Москва до началото на септември.
По време на откриването є, на
което присъства министърът на
културата Боян Банов, тогавашният посланик Бойко Коцев определи събитието като свидетелство за българо-руския културен
диалог.
В престижната експозиция Несебър е представен с четири иконописни
шедьовъра две икони на
свети Димитър
от периода
XVI-XVII век,
икона на свети
Полиевкт, изработена през
XV в., и икона
на света Галина от 1809 г.
Специалистите определят несебърските експонати
като безценни
не само заради художествената им стойност, а и защото

те са свидетелство
за живота и бита на
населението от
периода, в който
са изработени
В отзивите си за българската експозиция руски специалисти и експерти подчертават, че
в сърцето на повечето православни църковни традиции лежи
византийската култура.
Българските иконописци
през XIII и XIV век прилагат
техники, взаимствани от имперските майстори, но в строгата канонична живопис влагат
свои ярки живи и колоритни
цветове. Въпреки силното византийско влияние българските икони придобиват собствен
стил и свидетелстват за оригиналността на местната живописна школа.

