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Проект за винено-кулинарни дестинации

Източна Тракия
изкушава с
червени вина,

История на 8000 г.
и красиви плажове

Неолитните жилища
са друга спирка за все-
ки турист в Стара Заго-
ра. В специална защит-
на сграда in sito в за-
падния край са експо-
нирани останките на 2
неолитни жилища от
средата на 6-ото хиля-
долетие преди Христа.
Специалисти казват, че
това са най-добре запа-
зените къщи от ранния
неолит в Европа. Откри-
ти са случайно при
строителни работи през
1968 г.
Намерете време и за

музеите на Тракийския
университет. Сред най-
ценните експонати в му-
зея на Аграрния факул-
тет са микроскопът на
писателя Димитър Ди-
мов, който е препода-
вал анатомия, хистоло-
гия и ембриология.
Най-нов е Музеят на

коня и конния спорт.
Основна в него е колек-
цията от царски карети.
Изложена е каретата
на княз Александър Ба-
тенберг. До нея са фай-
тонът на цар Ферди-
нанд и каретата ладия,
с която са пътували цар
Борис III и царица
Йоанна в деня на тях-
ната сватба.

(Продължава
на 19-а стр.)

ВАНЬО СТОИЛОВ,
ТОНИ ЩИЛИЯНОВА

Стара Загора е град,
в който туристите няма
да скучаят, а Южното
Черноморие е една от
12-те винено-кулинарни
дестинации, популяри-
зирани от министер-
ствата на туризма и зе-
меделието. По този
маршрут са налице
всички фактори като
превъзходство на бъл-
гарските храни и вина,
добрата инфраструктура
в туристическите курор-
ти плюс древна исто-
рия.
В Стара Загора за-

дължително първо отде-
лете време за истори-
ческия музей, който
разполага с 4 експози-
ционни нива с обща
площ 1290 кв. метра.
Подредените 1700 арте-
факта проследяват
историята на региона от
6-ото хилядолетие
преди Христа до възста-
новяването през 1879 г.
на опожарения през Ру-
ско-турската война

град.
В близост е уникални-

ят Музей на религиите,
настанен в сградата на
Ески джамия - най-ста-
рата постройка в Стара
Загора. Тя е и един-
ствената изцяло оцеля-
ла сграда след опожа-
ряването на града в
края на юли 1877 г. В
очертанията на моли-
твения салон при ар-
хеологически проучва-
ния са разкрити основи-
те на средновековна
българска черква. Про-
странството около нея е
използавно за некро-
пол. Установено е, че
преди изграждането на
джамията черквата ве-
че е била в руини. Въ-
преки всичко планът за
мюсюлманския храм е
съобразен изцяло с
плана на средновеков-
ната църква.
Под тази църква е съ-

ществувал храм, посве-
тен на Тракийския кон-
ник, а под източния зид
на джамията е открита
ритуална яма.

Света Анастасия
е единственият
обитаем остров
в България. Там
има ресторант, в
който сервират
вкусни миди и
рибена чорба.
СНИМКА:
ЕЛЕНА ФОТЕВА

ВАНЬО СТОИЛОВ,
ТОНИ ЩИЛИЯНОВА

ментацията.
Характерното за тях е, че ня-

мат потенциал да отлежават, не
подлежат на стареене и трябва
да се консумират до 1-2 години
след производството им.
Завинотоотпамидказват,чее

червено или розово с душа на
бяло. Според други то успешно
може са замести бирата и всеки
концентрираналкохолнатрапе-
зата, защото е леко и пивко, до-
статъчно ароматно иможе да се
пие и в по-топло време.
Тези и много други подроб-

ности за традициите на лозар-
ството и на винопроизводство-
то в Старозагорския край ще
научите, ако през октомври
посетите традиционния за гра-
да Фестивал на виното и кул-
турното наследство “Авгу-
стиада”. Тази година ще е 8-
ото му издание.

(Продължава на 18-а стр.)

Памидът е
най-старият
местен сорт

В Източна Тракия привличат
туристите с червено вино от па-
мид. И ако сортовете мерло и ка-
берне совиньон са в спор кой от
тях е най-разпространен, със си-
гурност памидът е най-старият
местенсорт,койтосеотглеждапо
тези земи от 4000 години.
Той узрява през първата поло-

вина на септември. Енолозите
предупреждават,чезарадиприят-
ния сивкустова гроздевървииза
консумация в прясно състояние,
но от него се получават светло-
червени трапезни вина, които са
годни за пиене веднага след фер-



Култивираните миди се
предлагат в различни

рецепти по заведенията.
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Странджанският
дядо - царят на
мезето за вино
Миди по созополски
за любители на
морските дарове, а в
Стара Загора опитайте
хинап - има повече
витамин С от лимоните

и 40 дни.
Разходка из морските кръчми

през лятото показва с какво най-
много върви бялото вино. Освен
традиционните мезета и риба че-
сто се сервира с миди с ориз - по
созополски или по бургаски. В
приготвянето им има тънкости.
За предпочитане е мидите да са
от плантациите, защото са по-чи-
сти.
Първо трябва да се почистят

добре и да се залеят в тенджера
с гореща вода. Така се разтварят
черупките им и ядките си пускат
соса. След това мидите се вадят
и се варят отново заедно с лук,
моркови и дафинов лист. По же-

лание се слага и
парченце лимон,
но накрая. Преди
да се смеси с ми-
дите, лукът е леко
задушен в сгоре-
щено олио. Ори-
зът също се заду-
шава отделно за
2-3 минути, по
желание към него
може да се при-
бави доматено
пюре. После се
смесва с мидите и

се залива с бульона, овкусен със
сол и черен пипер. Оставя се на
бавен огън.
В Стара Загора през есента

опитайте плодовете на хинапа.
Това дърво или храст се нарича
още китайска фурма и вирее са-
мо в Югоизточна България.
Експерти по хранене казват, че

плодовете на хинапа са много
полезни - помагат на организма
да се очисти от холестерол, ток-
сини и излишни течности. Тези
плодове съдържат ценни веще-
ства, между които белтъчини,
протеини, захари, клей и пектин,
богати са на йод, фосфор, кобалт
и желязо.
Съдържанието на витамин C в

тях също е много високо - според
някои дори 18 пъти повече в
сравнение с лимона.

ДИМЧО РАЙКОВ,
ВАНЬО СТОИЛОВ

Стане ли дума за вино, позна-
вачите веднага се сещат за

странджанския дядо. Това е
идеално мезе, особено за черве-
ното вино, и през годините се е
превърнало в запазена марка за
Бургаския край.
Произвежда

се в Странджа,
откъдето идва и
наименованието
му. Производи-
телите на уни-
калния суджук
обясняват, че
там се получава
най-добре зара-
ди специфичния
климат.
Странджан-

ският дядо се
приготвя от едро накълцано свин-
ско месо и сурова сланина, които
се пълнят в шкембе. Овкусява се
с чиста сол, едро смлян черен
пипер, червен пипер и чубрица.
След това шкембето се пълни и
трябва много добре да се натъп-
че, за да не остане въздух.
Отвън се натрива със сол и се

оставя да съхне 5-7 дни на сухо,
проветриво и студено място, но в
никакъв случай на течение. По-
сле се сваля и пресова между
две дървени дъски за около две
седмици и пак се окачва да съ-
хне. Дебелината му трябва да е
колкото вертикалния разрез на
две луканки. Приготвя се обикно-
вено в края на зимата и съхне
през пролетта. Някъде го оставят
20 дни, но според майстори е до-
бре да стои на открито между 30

Тракийската гробница
край Поморие е с уникал-

на архитектура.

“
Морските
общини
организират
винени
фестивали,
с които
удължават
сезона

Източна
Тракия...

бър, казват от Регио-
налната камара по ло-
зарство и винарство, в
която членуват 22
производители на гро-
зде и вино.

“Край морето
вирее и
тракийски
мавруд. Този
сорт е известен
с името
“Евмолпия”,

има го около Бургас, По-
морие,Разбойна.Вярное,
че допреди няколко годи-
ни Южното Черноморие
и по-конкретно Поморие
сеславехаосновносбели-
те си вина.
Но напоследък много
от винарските изби
произвеждатчудесни
червени вина. Ак-
туални са както
традиционните
мерло, каберне и
сира, което е из-
ключително ин-
тересен сорт, та-
ка и по-модерно-
то пино ноар, а от
белите - совиньон
блан и вионие”, каз-
ваРосицаСимеонова,

председател на управи-
телниясъветнакамарата.
Морските общини -

производителки на вино,
непропускатдаорганизи-
рат и виненифестивали, с
които удължават сезона.
Майсториразкриват тън-
костите в занаята, а тури-
стите дегустират отбрани
сортове.
Богатите плодородни

почви в Карнобатско, съ-
четанистоплаисухаесен,
са в основата на превъз-
ходните червени вина, с
които е известен регио-
нът. Един от сортовете е
маврудът в прочутите ло-
зякрайкрепосттаМарке-
ли около селата Венец,
Церковки и Деветак.
За мавруда на Карно-

бат предания разказват,
че бил любимото вино
на императорите от Рим
иКонстантинопол,абъл-
гарските царе го прина-
сяли като ценен дар на
чужди владетели. Лозар-
ството и винарството да-
ват поминъкна две трети
от населението в Карно-
бат. Тук се произвежда и
розе - бяло вино, което се
прави от червено грозде.

(Продължение
от 17-а стр.)
Миналата есен минис-

търът на земеделието
Румен Порожанов избра
района на Чирпан, за да
открие гроздобера. То-
гаватойсъобщи,честан-
дартноунаслозятаса600
хил. декара. От тях сто-
паните прибират между
150и160хил. тона гро-
зде за вино, тради-
ционно към 100
хил. тона отиват
за ракия, а меж-
ду 50 и 60 хил.
тона - за оцет.
Тези параме-

три са сравни-
телно постоян-
ни, тъй като
България не мо-
же да увеличи
рязко лозовите си
масиви заради огра-
ниченията, наложени
от Европейския съюз.
Това не притеснява

стопаните от Източна
Тракия - това е районът
между Стара Загора и
Карнобат, тъй като за
тях лозарството е отко-
лешен поминък, а маси-
вите в региона са много-
бройни и в тях преобла-
дават червени сортове.
ЮжнотоЧерноморско

крайбрежие и най-вече
Поморийският регион
предлагат едни от най-
добрите условия за от-
глеждане на бели винени
сортове. Тук се произ-
веждат

качествени
български вина
като шардоне,
алиготе, димят,
траминер,
мускат отонел
Изключително попу-

лярни са и фините отле-
жали брендита.
Лозарството в този

край има хилядолетна
история и векове наред
ебилоосновенпоминък
за местните наравно с

риболова, а в Поморий-
ско и със солодобива.
Градът е запазил до
днес ключовото си мя-
сто на утвърден лозаро-
винарски център, чиито
вина и ракии се славят
далеч извън пределите

на страна-

та. От дълбока древ-
ност регионът Помо-
рийски залив - Източна
Стара планина, е изве-
стен с това, че има най-
благоприятните клима-
тични и почвени усло-
вия за производство на
вина. На територията
му се намират няколко
винарски изби със соб-
ствени лозови масиви,
които имат напълно за-
вършен технологичен
цикъл за производство
на бели и червени вина.
В организирани туро-

ве посетителите могат
да опитат виното в раз-
личните етапи на него-
вото зреене. В Помо-
рийско се намира най-
голямата изба на Бал-
канския полуостров,
построена още през
1932 г. Логично в регио-
на има най-много заса-
дени лозя - над 20 хил.
дка. По 5-6 хил. са лозя-
та около Бургас и Несе-

В района на Стара Загора
отглеждат основно

сортовете памид и мерло.
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“
Регионът

на Южното
Черноморие
предлага
много
винени
турове

(Продължение от 17-а стр.)
Южното Черноморие

вече не е само дестинация
за сезонен туризъм. Мо-
ретоуспешносе съчетава
със спа, доринаоткритои
съвсембезплатновбурга-
ските солници, с турове в
десетките изби, с които
регионът изобилства,
кактои с атрактивниоби-
колки по археологически
и исторически места.
Маршрутът предлага

романтиката на Стария
Несебър иСозопол - Гра-

История на 8000 г...
канския полуостров ан-
тична куполна гробница
от II-III в. пр.Хр., която
съчетава римската
строителна техника с
тракийската традиция.
Уникалният Музей на

солтае съхранилдревна-
та технология за произ-
водствонасолчрезслън-
чево изпарение на морс-
кавода.ВПомориесена-
мира и единственият в
страната действащ мъж-
ки манастир “Св. Георги
Победоносец”.

да на спасението, модер-
ната визия на Бургас с
красивата Морска гради-
на, очерованието на юж-
ните курорти Царево и
Приморско.
Тук са археологически-

те комплекси “Деултом”
и “Акве калиде” с прочу-
тата баня на Сюлейман
Великолепни, Поморий-

ската гробница, тракий-
ското скално светилище
БегликташкрайПримор-
ско, резерватът “Ропота-
мо”.
В Бургаския залив се

намира единственият
обитаем остров у насСв.
Анастасия, който общи-
ната превърна в тури-
стическа дестинация.

Стигнете ли до Града
на спасението, направе-
те разходка с лодка до
остров Свети Иван - мя-
стото, къдетоархеолози
откриха реликвариум с
мощи на св. Николай.
В по-голямата част от

годината Южното Чер-
номорие е слънчево, а
зимата е мека. Поморие

е градът с най-много
слънчеви дни и най-дъл-
гата плажна ивица на
Българското Черномо-
рие. Заради соленото
Поморийско езеро и де-
сетките модерни спа
комплекси градът е из-
вестен с балнеотуризма
си. Тукможе да се види и
единствената на Бал-

“Вила Ямбол” пази духа на виното
“Вила Ямбол” е една от

най-старите изби в Юж-
на България с традиции във ви-
нопроизводството от 1924 го-
дина.
Всичко започва от специал-

ното внимание и ежедневните
усилия по отглеждане и раз-
витието на гроздето, защото,
както казват добрите винари
- “хубаво вино се прави от ху-
баво грозде”. Избата управля-
ва близо 10 000 дка лозови
масиви и работи с над 14 ви-
да различни сортове - както
световно популярни, така и
типично български - Шардо-
не, Совиньон Блан, Мускат,
Сира, Мерло, Каберне Со-
виньон, Каберне Фран, Пети
Вердо, Мавруд и други.
Гордост за производителя е

и фактът, че първата мускато-

Избата е първенец по спечелени
медали на световни винени конкурси

производство във “Вила Ям-
бол” са десетките междуна-
родни награди, които родната
изба всяка година носи за
България. Последните добри
новини дойдоха от престиж-
ния Vinalies Internationales
2019. Там избата спечели 8
от 17-те медала за родни ви-
на, в това число и два златни
за червените вина в серията
Kabile.
През февруари избата спе-

чели и два медала на пре-
стижния винен конкурс
SAKURA AWARDS - Japan
Women's Wine Awards 2019.
Със злато бе оценено Villa
Yambol Шардоне, а със сре-
бро - Villa Yambol Каберне
Совиньон 2017.
“Вила Ямбол” изнася бъл-

гарски вина на 31 междуна-

родни пазара.
От есента тази година се

очаква производителят да
предложи и три нови тероар-
ни вина във висок ценови
клас - от лозовите масиви до
Болярово, Тенево и Тополи-
ца. Тероарът е ключова ха-
рактеристика за високия клас
вина. Той представлява ком-
бинацията от почвите и кли-
мата, които определят специ-
фичния вкус и узряването на
гроздето в определен район,
микрорайон или отделен пар-
цел. Установено е, че при ви-
сококачествените вина специ-
фиките на тероара доминират
над характеристиките на сор-
та.
Така “Вила Ямбол” ще де-

монстрира още по-ярко сила-
та на своя регион в правене-
то на първокачествени вина.

ва ракия - “Стралджанска”, е
дестилирана именно при тях
и неслучайно заема почетно
място в портфолиото и до
днес.
В производствената база в

Ямбол е и собствената рабо-
тилница за бъчви, където
един от най-старите бъчвари
- 89-годишният бай Вълчо,
предава тънкостите на заная-
та си на по-младите колеги.
Изба “Вила Ямбол” е една

от най-обичаните родни изби.
Тя е популярна на пазара с
винените серии Villa Yambol и
Kabile.
Kabile е кръстена на анти-

чен тракийски град, който се
намира само на няколко ки-

лометра от самата изба. “Бо-
гатите традиции на нашия ре-
гион винаги са ни вдъхновява-
ли да правим вино. Така се
роди идеята за Kabile - да
предадем едно хилядолетно
наследство, запечатано в бу-
тилка. Не е случайно, че в
нашия край няма къща без
лозе”, споделят от усмихна-
тия екип на винарната. Той
се ръководи от изпълнител-
ния директор Красимир Авра-
мов, който е и главен енолог.
Любопитна подробност е, че
технологичният отбор на ви-
нарната се състои само от
дами.
Реално признание за све-

товното ниво и качества на
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Голяма част от сегаш-
ните комплекси на Бур-
гас са възникнали върху
лозови масиви. Върху
стари лози са се появили
“Изгрев” и “Славейков”
и части от “Меден руд-
ник”.
Първоначално тере-

ните са били частни зе-
меделски стопанства, но
след национализацията
са се окрупнили в коопе-
ративи. Изцяло върху
лозови масиви са сегаш-
ната търговска част по
ул.“Транспортна”,къде-
то са моловете, хипер-
маркети, автоборси и
офис сгради.
Според статистиката

наОбластната земеделс-
ка служба Бургаско е
областта с най-много ло-
зови масиви в страната.
По груба информация те
заемат около 105 хил.
дка, като преобладава-
щите са билите винени
сортове, които заемат
над 60% от цялата площ.
Допреди 2007-а лозята

са били повече като
площ, но при актуализа-
цията на лозарския реги-
стър тогава са отписани
около 48 хил. дка. При-
чината е промененото
предназначение на лозо-
витемасиви, част от кои-
тосапопадналиврегула-
циязазастрояване,други
пък са били изоставени
от стопаните им. Новото
разширениенаБургасна
северсъщопредвиждада

доволни от дегустацията
и планират второ посе-
щение. Този път китай-
ците са заявили желание
да посетят максимален
брой производители в
региона, а една от голе-
мите им фирми с плат-
форма за онлайн пазару-
ване работи по открива-
не на свое представител-
ство в Бургас.

Качествата на
бургаските вина
вече са оценени
и във Франция

Признанието дойде не
от кого да е, а от Мар-
коир Жерард, кмет на
френското градче
Олонзак, което произ-
вежда прочутото вино
минервоа.
Неотдавна той дегу-

стира бургаските вина
на място в местни изби и
остана очарован.
“Изключително съм

впечатлен от Бургас и
региона. Имате хубави
вина, възможности за
туризъм и отлична кух-
ня”, каза Жерард.
“Виненияттуризъмоз-

начава разработване на
пътеки на виното до ло-
зарски центрове и изби с
възможност за дегуста-
ция и пазар”, казва зам.-
кметътнаБургасКраси-
мир Стойчев. Замисъ-
лътетедасепревърнатв
своеобразни туристиче-
ски обекти, които да до-
пълват сезонния, кул-
турния и спа туризма.

навлезе в лозови масиви.

Най-голям добив
грозде в Бургаско
има от сортовете
червен мискет,
юниблан, памид

При всички обаче лоза-
рите отчитат спад през
последните години зара-
ди дъждовните лета.
Производството на ви-

но в Бургаския регион
датира още от древност-
та. Правили са го траки-
те, било е и основен по-
минък на населените по
тези земи при Римската
империя.

По различните експо-
зиции на музеите в
областта се пазят раз-
лични по форма и голе-
мина антични съдове за
съхраненение на еликси-
ра, голяма сбирка на да-
маджани и стъклена по-
судаотXIXиXXвекпък
се съхранява в Поморие.
При археологически

разкопки край Бургас са
разкрити и съдове за ви-
но от чернофигурна ке-
рамика, датиращи от V
век преди Христа. Това
са кани и кратери, изри-
сувани със сцени от Дио-
нисиеви празненства,

които са билиизровени в
местността Сладките
кладенци. По Южното
Черноморие са открити
ипечатина амфори, кои-
товдревносттасаиграли
ролята на етикет от ре-
гиона, където е произве-
дено виното.
Отглеждането на лозя

е продължило и през
Средновековието и ос-
манското робство. За
обработване на много
лозя споменава в хрони-
ките си византийската
принцеса Ана Комнина,
а по-къснопрезXVII век
Евлия Челеби се удивля-

ва в пътеписите си, че
българите поддържат
огромни лозови насаж-
дения, въпрекичеислям-
ската религия забранява
виното.
Вино от Бургаски ре-

гион се изнася в различ-
ни странинаЕвропа, а от
една година и в Китай.
Голяма компания от 90-
милионната провинция
Съчуан направи преди
годинапървата заявка за
внос от местна винарна.
Това стана след офи-
циално гостуване на ки-
тайска делегация с биз-
несмени, които останаха

“
Вино в
региона
се е правило
още от времето
на траките,
харесват го
и китайците
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- Г-н Димитров, как се под-
готвя Несебър за посрещане
на летния сезон?
- Несебър е най-посещава-

ната община от чужди туристи
през лятото. Всяка година
предлагаме на своите гости
обновена и подобрена инфра-
структура.
Ремонтите по ул. “Хан Крум”

и “Христо Ботев”, които ще за-
вършат до началото на сезо-
на, предшестват началото на
реконструкцията на кръговото
кръстовище за Слънчев бряг.
То е входната врата към Несе-
бър и промяната му ще допри-
несе за по-завършена визия
на града. Всички текущи
строителни и ремонтни дейно-
сти в новия град изпълняват
концепцията на община Несе-
бър за оформяне на широк
градски център - зона със за-
вършена инфраструктура и
европейски облик.
Към момента обновления и

ремонти се провеждат в Свети
Влас, Слънчев бряг, Обзор.
Приключихме поредния етап
от “Духовния път” с рекон-
струкция на ул. “Мена”, “Ми-
трополитска” и “Месембрия” в
Стария град, подписахме дого-
вор и за останалата част на
маршрута.
Тази година Несебър ще по-

срещне туристите с два ин-
формационни центъра - едини-
ят е в новия град в сградата
на Артиум център, а другият -
в старата част. С това несъм-
нено ще постигнем по-добро
ниво на обслужване.
- Прогнозите за лятото не

са розови - очаква се по-
слаб сезон със спад на ру-
ски и немски туристи. Има
ли буфери общината?
- От години Несебър работи

за разнообразяване и обогатя-
ване на туристическия си про-
дукт. Неповторимата симбиоза
между архитектура, културно-
исторически и природни даде-

Кметът Николай Димитров:

Посрещаме туристите в Несебър
с два информационни центъра
Наред с новата инфраструктура реставрираме
знакови църкви и емблематичните мелници

ка. Това би било възможно са-
мо чрез развитие на алтерна-
тивните форми на туризъм, ед-
на от които е и спортният.
През последните години общи-
ната вложи значителен ресурс
в обновяване и модернизация
на спортната база на градския
стадион. Построи се нова три-
буна и игрища, разшириха се
съществуващите съоръжения.
Но това е само един от начи-
ните за удължаване на тури-
стическия сезон.
Нашето внимание е насоче-

но и към обектите - паметници
на културата. Чрез тяхната ре-
ставрация градът ни ще стане
целогодишен притегателен
център за хора с различни
предпочитания и интереси в
археологията, историята, архи-
тектурата.
През тази бюджетна година

общината е заделила пари за
реставрационни и консерва-
ционни дейности на няколко
паметника на културата. Зало-
жен е проект за черквата
“Христос Пантократор”, подго-
твя се и за “Св. св. архангели
Михаил и Гавриил”. Още 2 зна-
кови културни ценности са
обект на реставрационни и
консервационни планове - ка-
менната мелница в североиз-
точната част на полуострова и
емблематичната на провлака.
- Ще има ли нови фестива-

ли тази година?
- През последните 20 години

Несебър се превърна в център
на детски международни фе-
стивални прояви. Всяка година
сцената на амфитеатъра при-
влича все повече деца. Летни-
ят фестивален туризъм е вече
наложила се форма и цел на

ности превръщат града ни в
притегателна точка за хора,
търсещи алтернативните фор-
ми на туризъм - религиозен,
поклоннически, сватбен, кон-
гресен, фестивален. За целта
общината е редовен участник
в най-големите европейски и
регионални туристически бор-
си, където рекламира своите
дадености.
Водещи акценти в рекламата

са огромният природен ресурс,
уникалното културно-историче-
ско наследство, различните
възможности за отдих, благо-
приятните условия за екологи-
чен туристически продукт, по-
стоянно развитие и облагоро-
дяване на региона, кореспон-
диращо с най-новите тенден-
ции в туризма, богата програма
от културни мероприятия и др.
Вече посетихме борсите в

Берлин и Румъния, представих-

ме достойнствата на региона
при гостуването на наши пред-
ставители в Турция.
През последната година Не-

себър беше одобрен и вклю-
чен в съвместен проект на “Не-
шънъл джиографик” и ЮНЕ-
СКО за популяризиране на
най-ярките и знакови обекти
на световното наследство в
Европа. Това е още една фор-
ма на реклама и признание за
нашия град, който вече над 35
години е в списъка на градове-
те културно наследство.
- Какво се прави за разви-

тието на целогодишния тури-
зъм в общината? Имахте
планове да създадете добра
спортно-техническа база за
привличане на чужди отбори
за тренировки.
- Удължаването на туристи-

ческия сезон е един от приори-
тетите на общинската полити-

пътуване за много почитатели
на детското музикално-сценич-
но и приложно изкуство.
Фестивалите “Есен в Несе-

бър”, “Есенни пасажи”, “Фе-
вруарски дни за любов и вино”
са местни празници с очарова-
ние и атмосфера. Те са създа-
дени, за да дадат на местните
хора повод да се събират, об-
щуват и сплотяват. С годините
тези празници започнаха да
привличат и външни хора, ре-
шили да потърсят романтиката
и спокойствието на есенно-
зимния Несебър.
За нас това е особено приз-

нание, защото показва, че с
правилни политики удължава-
нето на туристическия сезон е
възможно.
- На какво от чуждия опит

бихте разчитали при изпъл-
нението на съвместни проек-
ти?
- Община Несебър има мно-

го активни международни кон-
такти, които поддържа и не-
прекъснато разширява. Основ-
на наша задача е опазване и
популяризация на културното
наследство, затова част от те-
зи контакти са с градове със
сходен на нашия статут. С тях
обменяме добри идеи, опит и
практики в сферата на туриз-
ма, културата и бъдещото раз-
витие.
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