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НЕСЕБЪР
....................................................................
Николай Димитров:
Връзката между Стария град и новия е наситена със старини и интересни кътове за наслада.

Промените са видими и ярки,
но най-важна за мен е
оценката на съгражданите ми
I Интервю с кмета за изпълнението на програмата и плановете му
за развитие на града - на II и III стр.

Несебър ще чисти
въздуха, скрива и
боклука под земята
Общината ще подменя настилки и тротоари в Стария град
ДИМЧО РАЙКОВ

Чист Несебър, чист въздух, чиста
природа. Това е представата на общината в единствения български
град под егидата на ЮНЕСКО и започва реализацията на два проекта,
насочени към екологията.
Скриването на боклука под земята
вместо използване на открити контейнери ще е най-новата придобивка
за несебърци. За по-естетична визия
до края на годината ще бъдат изградени 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 в 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 Николай Димитров.
Другият проект е свързан с чистотата на въздуха и цели да сведе до
минумум запрашаването.
Работи се и по локални водни
проекти в по-малките населени места. За да стане още по-привлекателен Старият Несебър, общината ще
подменя уличните и тротоарните настилки в партньорство с Къркларели
по линия на Програмата на ЕС за
трансгранично сътрудничество с Турция - Интеррег.
Така ще се дообогатят познанието
и усещането за древния град с неговите обекти, които, макар и от различни времена, са обединени от дълбоката следа на историческата памет. В партньорство с Одрин пък

на знакови паметници в
града ще се монтират 3D
прожекционни системи
и киоски с актуални туристически
маршрути, които ще се рекламират с
уебстраница, смартприложения и видеоклипове.

С 300 хил. туристи
на ден през лятото
е четвъртият
български град
I Подробности на IV стр.

Слънчев бряг посрещна
60-ия си
сезон с
1,5 млн. лв.
инвестиции
I На V стр.

“Любов и вино”
- царицата
на сватбените
фестивали
I По-интересното от програмата на
целогодишните фестивали - на VI и VII стр.
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Кметът
Николай
Димитров

Промените в Несебър
са видими и ярки, за мен
най-важна е оценката на хората
наваемите обекти на световното
културно наследство е признание за универсалната ценност,
която Несебър представлява.
- На туризма ли се дължи
основно високият жизнен
стандарт на населението?
- Да, може да се каже, че населението в община Несебър е
заето основно в туризма. Немалка част от хората се препитават и с друг, традиционен за
града поминък - рибарството.
В последните години се наблюдава и различна по вид икономическа активност. Свидетели сме на появата на дребни
предприятия в областта на хранително-вкусовата промишленост, където също се откриват
работни места. Световната глобализация създаде необходимите условия и много жители на
общината намират работа в
чужбина през неактивните зимни месеци.
- Не забравяте и селата във
вътрешността, които нямат
нищо общо със запустелите и
обезлюдените в други краища на страната?
- С гордост мога да кажа, че
селата на община Несебър в
последните години бележат забележителен разцвет.
Много чуждестранни и български граждани избраха да се
заселят постоянно в тях. Това
се дължи основно на

ДИМЧО РАЙКОВ

G Не само градът, а и съставните
селища са живи и многолюдни
G Държа на проектите с директно
отношение към подобряване на
жизнените условия в общината
G Административното ръководство
се старае да предоставя максимално
качествени и достъпни услуги
независимо от финансовия ресурс

- Г-н Димитров, вие сте в
края на третия мандат като
кмет на Несебър. Какво се
промени за тези 12 години в
града и общината?
- Три последователни мандата
жителите на община Несебър
гласуваха доверие на мен и моя
екип. Това е най-явното доказателство за одобрението, което
нашата работа получава. Промените са видими и ярки.
Разшириха се дейностите в
социалната сфера. Построиха
се и предстои изграждането на
многофункционални обществени
сгради по всички населени места. Разработват се различни
екологични проекти, като за голям успех приемам реализацията на

пречиствателната
станция, обслужваща
Несебър, Слънчев
бряг и Равда, и
претоварната станция
Предстои същинската работа
по реконструкцията на рибарското пристанище в Стария
град, напредват и дейностите по
саниране на училище “Любен
Каравелов”. За мен най-важни
са проектите с директно отношение към подобряване на жизнените условия в община Несебър.
- С кои градоустройствени
решения най-много се гордеете?
- В последните години вложихме много усилия и средства
в различни градоустройствени
проекти. Несебър вече е с променен облик. Работихме много
за оформяне на център в новия
град и резултатите са видими.
Центърът за култура и образование “Артиум” получи национално признание и е победител
в конкурса “Сграда на годината
2018” в категория “Сгради култура и паметници на културата”.
Реконструираната сграда на
пощата доби съвсем нов облик
и се вписа по неповторим начин
в площадното пространство.
Реализацията на сградата на
старото кметство, която е и паметник на културата, също е повод за гордост. През изминалите няколко месеца завършихме
изключително важни за облика
на града проекти - реконструкцията на кръговото кръстовище
за Слънчев бряг, улиците “Хан
Крум”, “Христо Ботев”, възстано-

вихме множество знакови за
града обекти като порт Несебър, фонтана в южния парк и
др.
Всичко това допринася за добрата визия на града и го превръща в емблематичен в инфраструктурно отношение.
- Трудно ли се управлява
община като Несебър - с
огромна курортна база, която
многократно увеличава населението си през лятото?
- Факт е, че многократното
увеличаване на населението
през летните месеци може да
предизвика някои сътресения,
но това е начинът на живот в
нашата община от десетилетия.
Ние сме свикнали да управляваме процесите на рязко нарастване на човекопотока.
Извършваме предварителна
подготовка на инфраструктурата
- транспортна и комуникационна, въвеждаме летен режим на
сметосъбиране, охрана и др. За
целта работим и с различни
държавни структури като Районното управление на МВР,
Районната прокуратура и др.
В началото на всеки летен сезон правим отчет за

подготовката на
общината да
посрещне
многобройните
посетители
и се гордеем с добрата организация, която създаваме и благодарение на която осигуряваме
спокойствието на гражданите и
гостите си.
- Как се постига балансът
между туризъм и опазване на
културно-историческо наслед-

ство? Старият Несебър като
град на ЮНЕСКО успя да се
съхрани въпреки превратностите на времето.
- Аз не смятам, че има конфликт между опазването на културно-историческото наследство
на района и туристическия бизнес. Ние приветстваме всеки
посетител и сме готови да му
разкрием прелестите на древния Несебър. Античният ни град
е основна цел на пътуването за
множество туристи. Нашата политика е да промотираме Несебър на всички възможни нива.
Дейностите по опазване на културното наследство са едни от
най-важните за града ни.
Тази година участвахме в няколко мисии, една от които в
централата на ЮНЕСКО в Париж. В нея се включиха министърът на културата Боил Банов
и зам.-министърът г-жа Гешева.

Участвахме и в
48-ата сесия на
ЮНЕСКО в Баку,
където представители на общината бяха нашите архитекти.
Срещите ни приключиха успешно и получихме препоръки,
по които предстои да работим и
да съблюдаваме предписанията,
които международните организации са ни отправили. От две
години община Несебър работи
по съвместен проект на ЮНЕСКО в партньорство с “Нешънъл
Джиографик”.
Проектът цели да популяризира уникалното ни историческо и
архитектурно наследство. Нашето присъствие на страниците
на едно от най-авторитетните
издания редом до най-разпоз-

правилно и
пропорционално
разпределените
бюджетни средства,
което дава възможност да се
инвестира в транспортната,
образователната и социалната
инфраструктура. Стараем се да
осигурим и да поддържаме високо ниво на услуги за жителите на общината и това дава
своите плодове. Съставните селища на Несебър са живи и
многолюдни.
- Ще се кандидатирате ли
за четвърти мандат?
- Този въпрос е най-актуалният за всеки действащ кмет, но
за момента съм концентриран
върху предстоящи и текущи задачи като успешното и спокойно протичане на туристическия
сезон и провеждането на празника на града, който е свързан
с огромна организационна дейност. През годините той се превърна в събитие с качествата
на самостоятелен туристически
продукт и стана цел на туристически пътувания.
Освен това общината работи
по няколко големи проекта,
чиято реализация е свързана с
административни срокове: рибарското пристанище, училището и др.
- Как виждате развитието
на туризма, който е важен отрасъл за общината? В последните години се усеща
остра нужда от кадри.
- Туристическата индустрия
се превърна в едно от основните приходни пера в бюджета на
държавата. Това е отрасъл,
чиито специфики трябва да бъдат отчитани своевременно.
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Потокът
от туристи през
провлака между
новия и Стария
град не секва до
късна есен, а за
празника на
Несебър се очаква
да се умножи той вече е културна дестинация с
богата програма.

В последните години нуждата
от подготвени и квалифицирани
кадри в туризма е въпрос, който
не търпи отлагане.

Местният туризъм
има нужда от кадри,
притежаващи не само професионални знания, умения и
опит, но и желание да работят
за повишаване на имиджа на
община Несебър като туристическа дестинация.
За тази цел съм провел редица срещи и разговори с директора на Професионалната гимназия по туризъм “Иван Вазов”
инж. Славчо Станелов. Обсъждани бяха варианти за разширяване и модернизиране на учебното заведение, което има десетилетна история и е създадено, за да захранва курортния
комплекс с подготвени кадри.
Сега туризмът се нуждае от
работници в сферата на обслужването - сервитьори, готвачи,
администратори, портиери, екскурзоводи. В Бургас има 3 висши учебни заведения, които дават образование в различни магистърски програми - икономика
на туризма, мениджмънт в туризма и т.н.
Вземайки предвид всички тези особености, стигнахме до решението да разширим базата
на гимназия “Иван Вазов”, като
изградим

модерен
образователен
център,
който да отговаря в пълна степен на тенденциите в бързо
развиващия се сектор на туризма. Това ще даде възможност
учебното заведение да разшири
дейността си чрез откриване на
нови, съобразени с изискванията на бранша специалности и
паралелки, в които ще се обучават мотивирани кадри с добра
езикова и професионална квалификация.
В по-дългосрочен план се
предвижда училището постепенно да премине към колежанска форма на обучение, която ще осигури необходимите на
туризма висококвалифицирани
ръководни кадри.
- Провеждате завидна социална политика, която през
годините е оценявана високо

с награди и признания на
различни форуми. С какво
още бихте искали да подпомогнете социално слабите и
уязвими слоеве от населението?
- Политиката на

грижа и помощ към
всички социални
групи в общината е
основа за развитието
на множество обществени услуги, с които подпомагаме нашите
съграждани. Един от приоритетите в общинската политика е
развитието на социалните дейности, гарантиращи доброто
жизнено ниво на всички обществени групи.
Несебър е един от малкото
градове в България, които подпомагат финансово семействата
на новородени деца. И това е
само част от широката програма за подкрепа за лица от всички социални категории - млади
родители и семейства, възрастни хора с ниски доходи и здравословни проблеми, семейства с
репродуктивни проблеми.
Общината поддържа Център
за обществена подкрепа, Център за рехабилитация и интеграция на деца с увреждания,
Социален патронаж, Детска
млечна кухня с един филиал и
разливочни в почти всяко населено място. Общинското ръководство се старае да предоставя максимално качествени и достъпни социални услуги независимо от финансовия ресурс, с
който разполага.
За своята успешна работа в
социалната сфера общината
търси партньорство с различни
фондации и НПО. Съвсем наскоро

в здравната къща
бяха извършени
профилактични
прегледи за рак
на гърдата
За 3 дни през кабинета преминаха 203 жени. Това стана
възможно благодарение на
фондация “Една от 8” със съдействието на общината. Други интересни инициативи, в
които Несебър се включи през
последните години, е организирането на курсове по компю-

търна грамотност за пенсионери. В този проект работихме
заедно със сдруженията с нестопанска цел “Авигея шаама”
и “Верният настойник”. През
зимните месеци проведохме
профилактични прегледи по
населените места.
Те са свързани най-вече с
профилактика и мониторинг на
диабетици и хора, застрашени
от диабет. Тези дейности общината извършва съвместно с
центъра “Диабетни грижи” Бургас, и “Авигея шаама”.
- Оценката на кой политик
или общественик ви е найскъпа?
- Оценката на изявените в
обществото хора е важна и ласкаеща, но най-ценна е оценката на съгражданите. Тя осмисля моята работа и дава
стимул на мен и моите колеги
да продължаваме да работим с
все по-голяма енергия и упоритост за интересите на община Несебър.
Вече 12 години заемайки тази длъжност, мога да кажа, че
моите съграждани са най-мъдрият и обективен съветник.
Тяхната оценка получавам
всеки ден. Те са моят коректив
и тяхното мнение приемам за
меродавно.
- Две поредни години детско-юношеската академия на

“Милан” избира Несебър за
тренировъчен лагер и търсене на таланти. Това част от
стратегията ви ли е за удължаване на сезона и в периферните месеци извън лятото чрез изграждане на
спортно-техническа база подобно на турските курорти?
- Развитието на спортния туризъм е един от начините за
удължаване на туристическия
сезон. Той е също и сред престижните форми на туризъм.
Чрез неговото развитие се
разширяват и възможностите
за съпътстващи допълнителни
услуги, които са източник на
добри приходи и стимул за
местната икономика. Ние планираме разширяване на спортно-техническата база, но не
само с цел да развиваме спортен туризъм.

Приоритет за нас
е и физическата
активност на жителите
на общината
Относно удължаване на сезона чрез развитие на алтернативни форми на туризъм, то нашият регион преимуществено
се стреми да привлича посетители, заинтересовани от културния, поклонническия, конгресния и др. форми на несезонен
туризъм.

Центърът за култура “Артиум” в новата част на Несебър впечатлява с
модерна визия и
функционалност.
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През лятото Несебър става
4-ият български град с
300 000 туристи на ден
ТОНИ ЩИЛИЯНОВА

Общината реализира
над 6 млн. нощувки
годишно, инвестира в
алтернативен туризъм

Градът привлича много
млади хора и
с организираните фестивали.
СНИМКИ: ЕЛЕНА
ФОТЕВА

Над 300 000 туристи посреща
всеки ден през лятото Несебър

- единственият
български град под
егидата на ЮНЕСКО
На територията на общината
са съсредоточени 1/3 от леглата
в местата за настаняване на туристи в България.
Тук се намира най-голямата у
нас и една от най-големите на
Балканите туристическа агломерация
Обзор - Свети Влас
- Слънчев бряг Несебър - Равда.
Ежегодно преминават над 1 милион
туристи, които реализират повече от 6
млн. нощувки, сочи
статистиката.
В последните години общината се
развива като дестинация за различни
видове туризъм,
които са екологични, икономически
рентабилни и социалнозначими.
Те се случват
през 4-те сезона на
годината и осигуряват по-висок жизнен стандарт на
местното население.
Съчетанието на прекрасна
плажна ивица, културно-исторически и археологически паметници и все по-добра инфраструктура са фактор за развитие на само на морски, но и на

културно-познавателен, конгресен, поклоннически и круизен
туризъм.
От май до октомври

туристите се радват на
1700 слънчеви часа
Хотелите са концентрирани в
туристическите комплекси, като
най-голям дял има курортът
Слънчев бряг.
По брой обекти най-голям е
делът на тризвездните хотели,
следван от двузвездните, докато по отношение на капацитета
преобладаващ дял заемат 4звездните хотели, следвани от
3-звездните обекти.
“Да развиваме туризъм в

единствения български град под
егидата на ЮНЕСКО, е не само
привилегия, но и отговорност.
Наше задължение е да съхраним природния и архитектурния
облик на общината”, казва кметът Николай Димитров.
Несебър, който е един от найдревните градове в Европа, възникнал преди повече от 3200 г.,
е включен в списъка на паметниците на световното културно
наследство през 1983 г. на VII
сесия на Комитета за световно
наследство във Флоренция. Избран е заради уникалните си
природни дадености и много добре запазените паметници от
различни епохи.

Равда си отдъхна с новия
обход “България”
20 дни след пускането на шосето разреждането
на трафика за Несебър се усеща чувствително
ДИМЧО РАЙКОВ

Жители и туристи в Равда си
отдъхнаха с новия околовръстен път за Несебър, кръстен
“България”. Той бе открит в
края на миналия месец и трафикът в курортното село вече
чувствително се разреди.
Изграждането на трасето с
дължина близо 1 км започна
преди година, а кметът на община Несебър Николай Димитров го форсира да завърши в
предвидените срокове.
Точно за лятото, когато хората в Равда се увеличават
многократно заради туристите,
отсечката бе пусната в експлоатация. В предишни години целият трафик за Несебър
минаваше през селото, което
създаваше неудобства за хората. Затова идеята на общината бе да изведе потока от
коли извън Равда с новия обход. Двупосочният път започва
при стадиона и завършва с
кръгово кръстовище преди
края на улица “Несебър”. Към

шосето е изградена и тротоарна настилка за пешеходци от
двете страни.
“Този проект бе един от важните за община Несебър и неговото осъществяване значително ще подобри условията
за придвижване и средата за
живот на жителите на Равда”,
заяви кметът Димитров.
Плановете на общината за
селото предвиждат реализацията и на други важни за
местните хора проекти.
Един от тях е превръщането
на пощата в центъра на Равда
в полифункционална обществена сграда с клубно предназначение, което ще удовлетвори
интересите на различни възрастови групи според техните потребности.
Реконструкция на уличното
осветление с цялостна подмяна на осветителните стълбове
и замяна на сегашните лампи
с енергоспестяващи LED
включват още плановете на
администрацията в Несебър.

Кметът на Несебър Николай Димитров (вдясно), на Равда Андон
Бакалов (вляво) и председателят на комисията по териториално и
селищно устройство Костадин Нищелков се поздравяват за новата
придобивка.
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Слънчев бряг
прави 1,5 млн. лева
инвестиции този сезон
Над 1,5 млн. лв. инвестира
“Слънчев бряг” АД в инфраструктурата на комплекса за настоящия туристически сезон.
Основните разходи са за инфраструктурата, поддържането на
парковете и охраната.
“Както всяка година основен
приоритет остава сигурността,
затова над 700 хил. лв. са за
видеонаблюдение, охрана, контрол на достъпа”, казва изпълнителният директор Златко Димитров.
Други над 600 хил. лв. са инвестирани в озеленяване и
алейно осветление, с 200 хил.
лв. са ремонтирани улици и тротоари. За първи път този сезон
Слънчев бряг

посреща туристите
с осветени плажове
По данни на Министерството
на туризма курортът е реализирал 300 млн. лв. приходи oт нощувки през последните 5 г., като ръстът е 49%.
Ключовата роля на Слънчев
бряг в българския летен туризъм бе подчертана от министър
Николина Ангелкова на откриването на 60-ия юбилеен сезон
през юни, на което специален
гост бе примата на родната естрада Лили Иванова.
Най-големият курорт у нас отваря на 1 юни 1959 г., а първият
турист е чехът Франтишек Силвестър.
60 години по-късно на територията на Слънчев бряг

ТОНИ ЩИЛИЯНОВА

G За последните
5 г. курортът
генерира
300 млн. лв.
приходи
от нощувки
G Приложение
сваля
цените на 500
услуги с до 35%
на и за местните жители, и туристите от България, които спестяват стойността на есемес,
като в допълнение получават
екстри от приложението.
Чрез платформата могат да се
купят електронни билети за турове, атракции, разходки с лодки, екстремни и водни преживявания. От този сезон гостите на
Слънчев бряг и потребителите
на платформата могат да закупят и карти за отстъпки с до 35%
намаление от цената на над 500
услуги, предлагани в националната платформа.
Преференциални намаления
получават и в заведенията, ресторантите и физическите обекти, които са част от URBO.

има над 200 хотела,
заведения и други
търговски обекти,
които всяка година посрещат
милиони туристи. Наред с традиционните вече са достъпни
нови услуги чрез мобилната
платформа URBO.
“Туристите заплащат платено
паркиране в синя зона и чрез
мобилната платформа, а това е
изключително удобно за чуждестранните туристи, тъй като
стандартният метод с есемеси е
недостъпен за тях. Платформата
е единствената им възможност
за дигитално заплащане за паркомясто”, казва Андрей Лилов,
един от създателите на приложението.
Възможността за плащане на
паркиране е особено атрактив-

Плажът на Слънчев бряг е наситен с
удобства за туристите и с атракции.

Министърът на
туризма Николина
Ангелкова и Златко Димитров, изпълнителен директор на “Слънчев
бряг” АД
СНИМКА: ЕЛЕНА
ФОТЕВА

V

Гледка към залива
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Несебър - градът
и през зимата,

ТОНИ ЩИЛИЯНОВА

G Поздрав от Космоса трогна
Георги Иванов, над 2000
талантливи деца се събраха
на една сцена
G Градът прибави още един
фестивал към тези, които го
превърнаха в курорт през
четирите сезона
Вълнуващ поздрав от международната космическа станция
“Мир” към първия български
космонавт Георги Иванов се
превърна в топсъбитието на тазгодишния фестивал “Отечество”,
който се провежда в Несебър
за 4-а поредна година.
Миналото лято Несебър стана
първият български град, който
се побратими с руската космическа столица - т.нар. Звездно
градче. Церемонията се състоя
по време на фестивала “Отечество”, организиран съвместно от
Несебър и Звездното градче.
Това лято кметът Николай Димитров посрещна кмета на руската космическа столица Евгений Баришевски и космонавта
Антон Шкаплеров.
Почетни гости на фестивала
бяха първият български космонавт Георги Иванов и неговият
колега летец Иван Апостолов от
несебърското село Баня.
Акцентът бе 40-годишнината
от полета на българския космонавт. След като бе поздравен от
Космоса, Георги Иванов получи
и архивна снимка от посещението си в Несебър през 1982 г.
Кметът Николай Димитров успя да изненада и организаторите от руска страна с черно-бял
фотос на Юрий Гагарин от посещението му в България през
1966 г., който да бъде предаден

вместо да разчита само на летния туристически сезон.
Затова с всяка година се появяват нови предложения в културния афиш, които превръщат
Несебър в атрактивен фестивален център през цялата година.
Най-мащабното културно събитие безспорно е

празникът
на Несебър
на 15 август

Първият български космонавт Георги Иванов (в средата) бе почетен гост
на фестивала “Отечество”.

на съпругата му Валентина.
Фестивалите в Несебър, част
от тях с международно участие,
са толкова много и разнообразни, че сякаш никога не свършват. Най-интензивни са през ля-

тото, но има достатъчно и през
останалото време на годината.
Те са част от успешната концепция на общината да разкрива прелестите на града през
различните годишни времена,

- Успение Богородично. Богатата програма включва концерти,
спектакли, състезания, конкурси, впечатляващи мултимедийни
представления, които превръщат празника в събитие от международен мащаб с десетки хиляди посетители.
Финансирането на културната
програма се поема изцяло от общината, изключение правят само детските фестивали. Основна
сцена за тях е амфитеатърът в
Старата част на Несебър, събития се организират и пред Старата митрополия и на закритата
сцена на кинотеатъра.

Талантливи деца от цял свят
се събират всяко лято на фестивалите в Несебър.

“Любов и вино” - меката
на сватбения туризъм
Най-често Менделсон звучи през август
Своите верни последователи
отдавна има и зимният фестивал на Несебър “Любов и вино”. Замислени като повод за
бягство на влюбените през найромантичните дни в годината,
празниците на любовта и виното се превърнаха в причина
много хора да посетят един от
най-живописните градове в
България през февруари. Да
преоткрият зимното му очарование, вървейки по тихите калдъръмени улички, без тежестта
на многото туристи през лятото.
Вино, класическа музика,
театър и забавления съпровождат гостите на фестивала, а по-

смелите дори минават под венчило, с което си осигуряват не
само незабравими спомени, но
и сватбено тържество в единствения български град под
егидата на ЮНЕСКО. Венчава
ги лично кметът Николай Димитров в прекрасната сграда на
старото кметство.
Уникалният полуостров отдавна е предпочитано място за
сватбен туризъм, който местната власт се стреми да наложи,
а с него и имиджа на Несебър
като град на любовта. Тук заветното “да” си казват не само
двойки от страната, но и от
чужбина. А статистиката е
красноречива - през 2018 г. са

сключени 138 брака, 48 от тях
смесени - между българка и
никарагуанец, българин и австралийка, няколко брака между
българки и англичани. В Несебър своята любов са запечатали с подпис и изцяло чуждестранни двойки от Армения,
Великобритания, Беларус и Русия.
Първата сватба е била през
януари, а последната по Коледа. Най-често обаче Менделсон
е звучал през август, когато
сключените бракове са 26. Три
от тях са на датата 8.8.2018 г.
и 7 на 18.8.2018 г. Наблюдава
се ръст от 30% в броя бракосъчетания спрямо 2017 г.
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с най-много фестивали
и през лятото
Стъпка за осигуряване на допълнителни зали и площи бе
оформянето на открития площад “Жулиета Шишманова” в
новия град и изграждането на
модерен център за култура и
образование “Артиум”, също в
новата част на Несебър.
Той е оборудван с театрална
зала с над 300 места, киносалони, зали за репетиции, гримьорни, конферентни зали, интерактивна библиотека и туристически информационен център.
Най-новият сред фестивалите
е “Есен в Несебър”, посветен на
земята и плодородието. На първото му издание миналия септември производители от близки до Несебър села предложиха
своята екологична продукция изобилие от пчелен мед и плодове, сирене и кашкавал.
Сезонът се удължава чак до
късна есен благодарение на
култовия фест “Есенни пасажи”.
В последния уикенд на октомври

площад “Месамбрия”
става кухня на открито
Гостите са изкушени от различни кулинарни вкуснотии, наредени на рибни деликатесни
щандове. Това е мястото, където може да се опита риба, приготвена по различни технологии
- веяна, маринована, пушена.
Традиционно се организира и
състезание за най-вкусно приготвена рибена чорба между екипажите на няколко риболовни
кораба. Готвенето и хапването
вървят с богата културна програма. Така в края на октомври,
когато есента е най-очарователна, Несебър разкрива другото
си лице на тих и романтичен
град, в който древност и съвре-

Амфитеатърът в
Стария град е
сцена за повечето фестивали,
които събират
многохилядна
публика.

мие съжителстват в безупречна
хармония.
Фестивалът “Слънце, радост,
красота” пък се радва на най-голямо дълголетие. Това лято отпразнува 20-ия си рожден ден,
а участниците в него бяха над
2000 талантливи деца от България, Беларус, Грузия, Молдова,
Германия, Русия, Украйна, Латвия, Полша и Румъния.
Нестихващият интерес към
фестивала, чиято основна цел е
да дава сцена на детското изкуство, да стимулира таланта и
желанието за изява, е доказателство за нуждата от подобни
форуми, убеден е кметът Николай Димитров.

Момент от най-новия фестивал “Есен в Несебър”, посветен на плодородието.
СНИМКИ: ЕЛЕНА ФОТЕВА И АРХИВ

ФСБ, Силвия Кацарова
и Орлин Павлов събират
меломаните на 15 август
За първи
път от 13 г.
легендарната
рок група
ФСБ отново
ще пее в Несебър. След
фурора, който
музикантите
направиха по
време на феста Burgas
Jam, се очаква втори мегаконцерт в
Несебър утре
вечер.
Той ще бъде гвоздеят в
богатата про- Един от запомнящите се концерти на ФСБ
На тази годишнина е посветен конграма за празника на Несебър. Обцертът на 14 август вечерта с учасщината отново ще осигури на жителите и гостите интересни и зарежда- тието на Силвия Кацарова.
Орлин Павлов пък ще излезе пред
щи събития, а тържествата по традипубликата час преди колегите си от
ция ще завършат с грандиозен светФСБ.
линен спектакъл в Стария град.
Заради сигурността на многохиТази година честванията преминалядната публика от 19,30 до 0,30 ч
ват под знака на 125-годишнината
ще бъде спряно движението на авот освещаването на действащия
томобили по провлака, водещ към
храм “Св. Успение Богородично”, в
Стария град, и в цялата стара част
който се намира чудотворната икона града.
на, наречена Черната Богородица.
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Две поредни години
“Милан” избира Несебър
ДИМЧО РАЙКОВ

Италианският гранд хареса
града за лятна академия
на млади таланти
Децата от лятната
академия на “Милан”
представиха най-доброто, на което са способни на терена, в модерната база в Несебър.

Италианският футболен
гранд “Милан” за втора поредна година се довери на община Несебър за провеждане на
лятната си академия за търсене на млади таланти от цял
свят.
След първия лагер през
2018-а със съдействието на
местната власт Milan Academy
Junior Camp организира втори
в две дати.
Футболните тренировки и
мачове се проведоха на модерната база на ОФК “Несебър” под патронажа на
кмета Николай Димитров и приключиха
преди броени дни.
Покрай
академията
на “Милан” в
продължение на 2 г.
пристигнаха
италианските топтреньори Варио
Перели, Дамиано Мороти, Лука Гориети, Катело Гарджу-

ло, Масимилиано Ферари,
Серджо Мелите, Адриано Капобианко, Доменико Скамардела, Алфредо Карамели, организаторът от българска страна на лагера Ивайло Рачев,
стотици деца и родители.
Всички те останаха доволни
от базата в Несебър и от логистичната помощ на общината,
която обезпечи престоя на
стотиците гости. Самият кмет,
който има отношение към
спорта, бе в постоянен контакт
с ресорните служби за безпроблемното протичане на лагера.
Milan Academy Junior Camp
Bulgaria е част от глобалната
инициатива на най-титулувания
отбор през последните 50 г. за
развитие на деца таланти по целия свят. За малките футболисти
бе истинска чест, че носиха екипите на “Милан”,

където са ритали
звезди като Кака,
Малдини, Индзаги,
Барези, Шевченко и др.
Тръгваме си изключително доволни и с малко тъга, че напускаме този красив град и чудесната обстановка, в която децата
ни се потопиха в продължение
на няколко дни, казаха родители.
Наред с футболните занима-

ния малките имаха възможност
и да разгледат града, като им
бе организирана и специална
културно-развлекателна програма.

Базата на ОФК
“Несебър” е на
европейско ниво,
което дава самочуствие на общината да развива и спортен
туризъм, отделно изгражда
игрища за различни видове
спорт и в другите съставни селища около Несебър и в новия
кв. “Черно море”.
“Надяваме се да привличаме
и футболни клубове през зимния период, тъй като тогава
най-добрата подготовка се
прави на морското равнище, а
не в планината”, казва кметът
Димитров.
Той има цялостна концепция
за развитие на спортния туризъм в града, надграждайки
летния и културно-историческия, за да се удължи сезонът
с домакинството и на зимни
лагери на наши и чужди отбори.
Плановете на общината
предвиждат и изграждане на
закрита спортна зала близо
до стадиона, като процедурите по проектирането є вече са
задвижени.

Над 13 години в услуга на жителите и гостите
на гр. Несебър и КК Слънчев бряг

