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Провлакът, който
свързва Стария
град с континента,
е една от ембле-
мите на Несебър.
СНИМКА:
ЕЛЕНА ФОТЕВА

Предпочитано място край
морето - жителите му
нараснаха многократно

ДИМЧО РАЙКОВ

Несебър е предпочитано
място за живеене край
морето. Доказателството

е фактът, че населението на-
расна многократно и община-
та се нареди на второ място в
областта след Бургас.
По последни данни на На-

ционалния статистически ин-
ститут жителите є наброяват
28 968.
След 60 години като само-

стоятелна община Несебър
вече води пред Айтос – 27 632
жители, Руен – 27 593 жите-
ли, Поморие – 27 263 жители,
Карнобат – 23 066 жители.
Икономисти обясняват впе-

чатляващия прираст с ком-
плексните социално-икономи-
чески мерки, които налага
местната администрация.
И ако тенденцията в други

малки общини е към спад на
населението и миграция към
областния център, то в Несе-
бър се случва точно обратно-
то. Всяка година тук се засел-
ват нови хора от страната,
включително и чужденци. Те
са от всички възрасти, които
са намерили причина да при-
познаят Несебър като добро и
качествено място за живот.
Стандартът, средата, инфра-

структурата се промениха осе-
заемо в последните години. В
Несебър няма улици с дупки,
просяци и занемарени про-
странства, а десетките проек-
ти (виж интервюто с кмета
Николай Димитров) постоян-
но надграждат постигнатото.

Благоустрояването не е кон-
центрирано само в морските,
а и в най-отдалечените съ-
ставни селища. Неслучайно
голяма част от заселниците са
в селата, а не само в Несебър.
Новите жители по данни на

НСИ до 31 декември 2019 г.
са 2098 - колкото един малък
град, миналата година са се
родили 269 деца.

2/3 от населението живее в
градовете Несебър, Свети
Влас и Обзор, където хората с
адресна регистрация са 20
120 души.
Останалите 8848 са в селата,

които приличат на вилните зони
от страните в Западна Европа.
Несебър е самостоятелна

община от 1959 г., когато жи-
телите са били 9052 души.

� Вече е втори по
численост в област Бургас
� Няма разбити улици и занемарени
пространства, а десетките проекти
надграждат постигнатото

Кметът Николай Димитров:

Изживейте
любовта под
звездното небе
на нашия град
� Как се благоустрояват Несебър и селищата
в общината - четете в интервю на II, III и IV стр.

Непознати
икони
в храма
“Свети
Йоан

Кръстител”
Новата инициатива - всички
икони,напусналиНесебър,дасе
връщат като копия - на VI стр.



ЕСТАРТ НЕСЕБЪР II-IIIЧЕТВЪРТЪК, 13 АВГУСТ 2020 г.

под звездното небе на Несебър
- градът привлича туристи от цял свят във всички сезони
Изживейте любовтаИзживейте любовтаИзживейте любовтаИзживейте любовтаИзживейте любовтаИзживейте любовтаИзживейте любовтаКметът

Николай
Димитров:

сионален фолклорен ансамбъл “Стран-
джа”, група “Тоника СВ” и др. Събития-
та за 15 август ще са с динамиката от
предходните години.

Несебър отново
ще се превърне
в огромна сцена,

а всеки, който реши, може да се до-
косне до магията на празника и да
отнесе със себе си незабравим спо-
мен, споделен с хиляди гости от цял
свят, обединени от желанието да се
веселят заедно.
А какво по-красиво от това да из-

живеете любовта в Несебър!
- Как се справяте в тежката ико-

номическа ситуация заради коро-
навируса, който удари туризма -
един от най-важните отрасли за об-
щина Несебър?
- За всички нас това лято е по-раз-

лично от другите. Това се дължи на
новите условия, с които се сблъска
българският туризъм в цялата стра-
на. Този отрасъл е водещ за иконо-
миката на нашето Черноморие и
всяка промяна, при която се посре-
щат, настаняват и се извършва пре-
стоят на нашите гости, без съмнение
се отразява на туроператорите, хо-
телиерите, ресторантьорите, превоз-
вачите и всички, свързани в инду-
стрията отрасли от леката промиш-
леност на страната.
Несебър като община, привличаща

най-голям туристопоток, се подготви
за лятото, като взе обичайните мер-
ки, за да осигури нормален сезон
въпреки новите обстоятелства. Отно-
во осигурихме допълнителни поли-
цейски сили, които да поддържат ре-
да и безопасността на туристите.
Общината пак въведе летните гра-
фици на сметоизвозване и почиства-
не. Автобусите също са на летен ре-
жим - и градът, и общината посрещ-
наха сезона напълно подготвени.
Все още е рано за равносметки,

защото тази година лятото започна
по-късно, но

всички прогнози
са за удължен
туристически сезон

Разбира се, Несебър не е само мя-
сто за рекреативен морски туризъм.
Ние можем да предложим на наши-
те гости много повече. Градът ни,
който е в листата на ЮНЕСКО за
паметници на световното наследство,
е притегателен център за туристите

през всички сезони. И сега е моментът
да се възползваме максимално от ар-
хеологическите и исторически дадено-
сти на региона.
-Коисанай-големитепредизвика-

телства пред вашия екип?
- Колегите от общинската админи-

страция са се доказали и знам, че и
в най-сложните ситуации мога да
разчитам на тяхната компетентност.
За пример мога да дам организация-
та, която местният Оперативен щаб
за борба с коронавируса и общин-
ското предприятие “Благоустроява-
не, комунално стопанство и озеленя-
ване” създадоха във връзка с проти-
воепидемичните мерки.
Разбира се, заради COVID-19 се

наложиха редица промени в начина
на работа и в общинските структури.
Смело мога да заявя, че община Не-
себър е една от водещите при при-
лагане на разписаните от Министер-
ството на здравеопазването мерки
срещу разпространението на забо-
ляването. Нашите дейности по де-
зинфекция на публичните площи,
детскитеплощадки,съдоветезасмети
др. на територията на цялата община
се извършват регулярно и ще продъл-
жат до отмяна на извънредната ситуа-
ция.
Паралелно с това се извършват и

обичайните дейности по поддръжка
на чистотата и инфраструктурата във
всички населени места.
- Налага ли се актуализация на

бюджета?
- В началото на летния сезон на

редовна сесия на общинския съвет
бяхаприетипроменивнаредба№11за
размера на местните такси и услуги.
Беше взето решение да се намали:
� тротоарното право за упражня-

ване на търговска дейност с 50%
спрямо миналата година;
� рекламните и информационни

елементи, монтирани законно и за-
плащащи съответните такси, ползват
50% намаление;
� разрешителната такса, дължима

на общината за упражняване на так-
симетрови услуги на територията є,
се редуцира от 300 на 150 лв.;
� размерът на

наемите за ползване на
общинска собственост
бе намален с 50%;
� постоянната такса в детските

градини да не е дължима за деца,
непосещаващи детските заведения в
периода от 1 юни до 1 септември
2020 г.
Във връзка с направените промени

в общинския бюджет няма да по-
стъпят планираните в началото на
годината средства и това може да
доведе до актуализирането му в опре-
делени пера.
- В кризата какви препоръки

имате за развитието на туризма?
Има ли ниша, която Несебър може
да запълни, за да привлече повече
туристи освен морето, плажовете и
слънцето?
- При сегашните условия община-

та може единствено да следва и да
изпълнява препоръките и политики-
те на държавните органи на упра-
вление, в частност на Министер-
ството на туризма, които политики
тази година са изцяло насочени
към привличане на българските ту-
ристи. Затова ние сме активни,
участваме във всички инициативи
на Министерството на туризма с
цел реклама, използваме всички
възможни начини, средства и мето-
ди за реклама и популяризиране
на региона.

имоти в нашата община. Но това не е
основният ни стремеж. Работим най-
вече за повишаването на качеството
на живот на местните жители, като се
стремим да изградим привлекателни
условия за живот,

да предоставим
удобства за
отглеждане на деца

и развитие на местни бизнес ини-
циативи. Всичко това се постига
чрез правилно и пропорционално
разпределение на бюджетните сред-
ства, получени от собствени или
външни източници (европейски или
национални програми). Примерите
за това са много. Един от тях е за-
вършеният вече проект за облагоро-
дяване на северния скат на Стария
Несебър. С обширните си зелени
площи и изумителната гледка към
залива той е привлекателно място
за отдих на многобройните ни тури-
сти.
В момента се работи и по много

други проекти в града и общината.
Продължават дейностите по благоу-
стройството на центъра на Обзор,
като основната част от работата ве-
че е извършена.
През миналата година стартирах-

ме изграждането на мултифункцио-
нални сгради с пенсионерски клу-
бове в селата Оризаре, Тънково и
Баня. Работи се и по проекта за
северния скат в Новия Несебър.
Там сме предвидили строителство-
то на общински център за черно-
морска флора и фауна и природо-
научен музей. За този обект текат
съгласувателни процедури, като ве-
че е издадено предварително раз-
решение от МРРБ. Такова разре-
шение имаме и за изграждането в
същия район на нов летен театър.
Следват процедури по изготвяне на
проекти.
Планираме и изграждане на нова

лодкостоянка в Равда. Усилено се
работи и по проекта за преустрой-
ство на сградата на пощата в село-
то в модерна многофункционална
сграда с пенсионерски клуб. За то-
зи обект очакваме строително раз-
решение.
- Какви проекти се изпълняват

сега в общината?
- Безспорно най-важният проект,

който изпълняваме, е безвъзмезд-
ната инвестиционна подкрепа в
сектора на рибарството - “Рехаби-
литация/реконструкция и модерни-
зация на рибарско пристанище Се-
верна буна – Несебър”
по Програмата за мор-
ско дело и рибарство
2014–2020, на стой-
ност от 8 987 065 лв.
Благодаря на колеги-

те от ресорните общин-
ски звена на Министер-
ството на културата,
Морската администра-
ция, агенцията по хра-
ните, Министерството
на регионалното разви-
тие и благоустройство-
то, Министерството на
транспорта и всички, с
които сме работили по
проекта.
Проектното предло-

жение предвижда опти-
мизиране на капаците-
та на съществуващото
пристанище, като осигу-
ри подобряване на ус-
ловията за улов, разто-
варване и първа про-
дажба на риба. Инве-
стицията ще създаде
защитена акватория за

безопасно акостиране на
рибарски лодки и кораби,

като по този начин ще се удовлетво-
ри потребността им от осигуряване
на адекватни условия за осъществя-
ване на риболовна дейност.
Напредва изпълнението на проект

“Паметници в природата: креативно
съжителство” по Програмата за
транснационално сътрудничество
“Балкани – Средиземно море 2014-
2020” в партньорство с гръцки, ки-
пърски и албански институции, об-
щини и организации.
Целта, от една страна, е анализ на

защитените природни ресурси и кул-
турно наследство чрез прилагане на
нова система за интегрирано плани-
ране. На тази основа ще се разра-
боти модел за популяризация и
опазване на природните и културни
ценности в райони под защитен ре-
жим, които в същото време са и
обект на засилен туристически инте-
рес. От друга страна, ще продължи
работата по духовния път на старин-
ния град Несебър. Предвиденият бю-
джет за нашата община по проекта
е 236 954 евро.
Поредица от проекти в областта

на опазване на околната среда се
изпълняват в момента от община
Несебър – рекултивацията на депото
в Равда, на това в Обзор – на обща
стойност над 4,23 млн. Предмет на
тези проекти е разработването на
технически решения за закриване и
рекултивация на съществуващи и ве-
че закрити общински депа за твърди
битови отпадъци и нови екологични
решения за населението и гостите
на нашата община.
С бързи темпове върви и изгражда-

нето на анаеробната инсталация на
територията на регион Бургас, както и
на Клетка 2 на регионалното депо с
активното участие на общината,
включително и със сериозен финан-
сов принос от наша страна в тези ам-
бициозни регионални проекти.
Над 500 000 лева сме инвестирали

в изграждането на

подземни съоръжения
за разделно
събиране на отпадъци

в Несебър, Обзор и Слънчев бряг -
запад. Внедряването на иновацията
на повече локации, каквато е наша-
та цел, значително ще подобри ес-
тетическата визияна градската среда.

(Продължава на IV стр.)

- Г-н Димитров, какво да очакват
жителите на Несебър и туристите
за празника на града, който се пре-
връща в топ културно събитие за
Южното Черноморие?
- Нашият град се е доказал като ед-

но от най-романтичните кътчета в
България и под неговото звездно не-
бе се е зародила не една любов.
Празникът на Несебър е събитие с
невероятно голям емоционален заряд
и преди 2 години трима влюбени мла-
ди мъже избраха тържествената нощ,
за да предложат брак на своите лю-
бими пред многохилядното множество
пред сцената на крепостните стени.
15 август е най-важното събитие в

нашия културен календар. Всяка го-
дина подготвяме много изненади за
нашите гости, защото този ден се ут-
върди като събитие с качеството на
самостоятелен туристически продукт,
привличащо десетки хиляди хора. Спе-
циално за празника в Несебър се отбе-
лязва бум на посещенията, свързани с
богатата и атрактивна програма на
празника. И тази година събитията ще
бъдат на няколко сцени, като сме се
погрижили да има за всеки вкус и
възраст.
С удоволствие съобщавам, че

за празника сме
привлекли едни от
най-обичаните рок
банди на България
– Б.Т.Р и “Тангра”

Част от нашата програма са и Профе-

Работим упорито за
утвърждаване
имиджа на Несебър

като желана дестинация чрез попу-
ляризиране на възможности за
практикуване на различни видове
туризъм извън летния сезон – кул-
турно-познавателен, историко-ар-
хеологически, конгресен, религио-
зен, спортен, еко- и сватбен.
- Досега чужденците бяха по-

вече от българите през лятото.
Какво ще кажете на родния ту-
рист, за да дойде на почивка в
Несебър?
- Несебър е една от най-посеща-

ваните туристически дестинации в
България и ние посрещаме не само
чуждестранни, но и много българ-

ски гости.
Бурното развитие и разцвет на

общината в последните десетиле-
тия е обусловено от привлекател-
ните условия, които местният тури-
стически бизнес е създал, и най-
вече от културно-историческите ха-
рактеристики на Несебър и негови-
те дадености, оценени на
международно ниво.
За да привлечем български тури-

сти, което е наша основна цел, раз-
виваме туристическия бранд на об-
щината като сигурна, безопасна и
качествена дестинация за устойчиви
видове туризъм. Един от способите
за постигане на тази цел е чрез пре-
доставяне на качествена, актуална и
изчерпателна информация в полза
на гостите на Несебър. Ние

поддържаме и висока
степен на партньорство
с частния туристически
сектор и местните
жители

Общината работи и в посока за уве-
личаване продължителността на пре-
стоя на нашите български гости чрез
предлагане на качествени туристиче-
ски услуги.
- Въпреки кризата общината ус-

пява да поддържа завидно ниво на
благоустрояване. Как го постигате?
- Благоустрояването на Несебър и

всичките населени места е част от
политиката, която развиваме през го-
дините. Резултат на това е повишени-
ят интерес на много български и чуж-
ди граждани към придобиване на

ДИМЧО РАЙКОВ Кметът
Николай
Димитров със
съпругата
си Нури

� С правилно разпределяне
на парите благоустрояваме
всички селища в общината
� Старият град е част от
националния 3D интерактивен
каталог на България –
IWALK.BG, имаме и мобилно
приложение с името Nessebar
� Населението се увеличи
многократно в последните години
- това е оценката, че Несебър е
предпочитано място за живеене

Рибарското пристанище в
Стария град ще увеличи капа-
цитета си и ще стане още по-

безопасно за акостиране.
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Несебър в общ туристически
портал с Румъния и Молдова
ТОНИ ЩИЛИЯНОВА

3Dмодели на малки ар-
хеологически обекти,
сгради, паметници и

разкопки в специален уеб портал
ще представят културно–истори-
ческите ценности в Несебър, Ру-
мъния и Молдова. Порталът ще
включваиинтегриранабиблиоте-
ка, цифровизирана колекция на
стари карти и WEB базирани
GIS за създаване на географски
данни на представените обекти.
Всичко това ще се случи по
проект “Черноморски археоло-

гически, исторически и културен
портал”, в който Несебър е ос-
новен бенефициент, а партньо-
ри са Музеят за национална
история и археология в град Кон-
станцаиНационалниятисториче-
скимузейнаРепубликаМолдова.
Трите страни вече обмениха ин-
формация и опит в онлайн сре-
ща тази седмица. Съвместният
проект стартира в началото на
юни, след като бе подписан до-
говор за безвъзмездна финансо-
ва помощ от Министерството на
благоустройството, развитието и
администрацията на Румъния.
Общата стойност на проекта е
566400 евро, като бюджетът на
Община Несебър е 369 080 евро.
Основната цел е да се попу-

ляризират културните ценности

в региона на Черноморския ба-
сейн. Идеята е тези, които търс-
ят поредното място за почивка,
да отворят платформата, за да
се запознаят с региона, с него-
вата богата и неповторима кул-
тура и история, коментират от
Община Несебър, за която ту-
ризмът е приоритетен сектор.
На територията на морската об-
щина са съсредоточени една
трета от леглата в местата за
настаняване на туристи в цяла
България. В силните сезони Не-
себър се посещава от над 1
млн. туристи, които реализират
повечеот6млн.нощувки.Полити-
ка на общината е да превърне ре-
гиона в място за почивка през че-
тирите сезона на годината чрез
алтернативни видове туризъм.

3D модели на
археологически
обекти, интегрирана
библиотека и
географски
карти в услуга на
потребителите

Крайбрежието на града
е със специфична архитектура.

Несебър е бил
водещ религиозен
център повече от
хилядолетие в та-
зи част на Европа.
СНИМКИ:
ЕЛЕНА ФОТЕВА

(Продължение от III стр.)
В обхвата на инициативата на

Местна инициативна рибарска
група община Несебър започва
изпълнението на проекти с без-
възмездна помощ: “Реконструк-
ция на улична мрежа Несебър
– стар град” – възстановяване
на улични и тротоарни настилки
с оригинални от периода на
Възраждането, организиране и
провеждане на рибен фестивал
“Есенни пасажи 2020”, подобря-
ване на туристическата инфра-
структура в Обзор – изгражда-
не на открит паркинг, детска
площадка и озеленяване” на об-
ща стойност 698 хил. без ДДС.
Проектът “Реконструкция, мо-

дернизация и изграждане на
енергийно-ефективно улично
осветление в Равда” по програ-
мата “Възобновяема енергия,
енергийна ефективност, енер-
гийна сигурност” е преминал
през първо ниво на одобрение
от програмния оператор. Под-
мяната на осветлението на Рав-
да със съвременно LED освет-
ление, интегриране на система
за мониторинг и интелигентно
управление и включване на
възобновяем енергиен източник
към системата на осветлението
е наш приоритет.
- Как върви реставрацията

на средновековните църкви в
Несебър - “Свети Йоан Кръ-
стител” и “Света Параскева”?

- Реставрацията
на тези две църкви
приключи

отдавна. С европейски пари бя-
ха реставрирани и социализи-
рани черквите “Света Параске-
ва”, “Свети Йоан Кръстител”,
околното пространство на “Све-
ти Спас” и част от трасето Ду-
ховен път.
Към днешна дата общината е

разработила цялостна концеп-
ция за реставрация, опазване и
популяризиране на Световна
недвижима културна ценност –
Старинен град Несебър по
Приоритетна ос 6 на ОП “Ре-
гиони в растеж”. Обектите от

Кметът Николай Димитров:

Изживейте любовта под...
първи етап са черквите “Архан-
гел Михаил и Гавриил”, “Хри-
стос Пантократор”, Вятърна
мелница, “Елеуса” и Вятърна
мелница на провлака. Предстои
реставрация, консервация, ек-
спониране и адаптиране по ав-
тентични данни.
- Постоянно надграждате с

модерни технологии и услу-
гите в Стария град, какви
идеи имате в бъдеще?
- Старият град е вече част от

националния 3D интерактивен
каталог на България –
IWALK.BG. Философията на та-
зи платформа е тя да предста-
влява, от една страна, анимира-
на туристическа карта с раз-
лични обекти по нея и, от друга
– да дава на потребителите
уникалното усещане за динами-
ка, иновативност и атрактив-
ност, докато те разглеждат вир-
туално и получават изчерпател-
на информация за обектите, на-
несени по тази карта. Това,
което различава Несебър от
всички останали, е, че не при-
съства на тази карта с един
обект, а с 6 обекта.
За Несебър бе специално

разработено и успешно реали-
зирано отделно мобилно прило-
жение с името Nessebar. То се
ползва от двете системи -
Android и IOS. Засега обхваща
историческите обекти: базилика
“Света София”, църква “Свети
Йоан Кръстител”, “Свети Сте-
фан”, “Света Параскева”, “Хри-
стос Пантократор”, “Свети
Спас”, “Свети Йоан Алитурге-
тос”, “Свети Тодор”, археологи-
ческия музей, новата действа-
ща църква “Успение Богородич-
но”и11-ое3Dобзорнавиртуална
разходка измежду всички тях.
Залагаме и на интернет, за-

щото безспорно той вече е ос-
новно средство и водещ ресурс
в сферата на маркетинга и ре-

кламата, и изцяло диктува тен-
денциите в съвременния живот
и икономическо развитие, в
частност и на туризма. В тази
връзка обновихме и осъвреме-
нихме основния туристически
сайт на Несебър -
visitnessebar.org. Възползваме
се и от необятните възможно-
сти на социалните мрежи чрез
създаването на

Facebook страницата
visit nessebar
tourist info,

на която постоянно се качва ак-
туална и полезна информация
за всички събития в града и об-
щината, автобусни разписания
и др. На финал е разработване-
то на собствена система за за-
явка/запитване за нощувки и
реклама на туристически обек-
ти и фирми, осъществяващи ту-
ристически дейности.
Двата туристически информа-

ционни центъра, които сертифи-
цирахме, работят успешно, като
предоставят актуална информа-
ция за забележителности, тури-
стически маршрути, разписания
затранспортаидр.Ивдватаофи-
самогатдабъдатнамереникарти
на региона, брошури и други ре-
кламни материали на общината.
Продължава работата по об-

щата световна онлайн туристи-
ческа платформа на градовете
световно културно наследство
съвместно с “Нешънъл Джио-
график” и ЮНЕСКО за устойчив
туризъм. Част от престижния
проект, финансиран от ЕК, е и
Старинен град Несебър.
“Черноморски археологиче-

ски, исторически и културен по-
ртал (ARHICUP)” се нарича
най-новият проект, по който об-
щина Несебър ще работи съ-
вместно с Музея за национална
история и археология в Кон-

станца, Румъния, и Национал-
ния исторически музей на Мол-
дова. Общата цел е да се про-
мотира археологическият, исто-
рическият и културният туризъм
в Черноморския регион, като се
представят богатствата на кул-
турното наследство с използва-
нето на модерни уеб технологии.
Съвместният екип на партнь-

орите ще подбере и създаде
важни 3D модели на историче-
ски и културни обекти - сгради,
паметници, разкопки, дигитална
колекция от стари карти на
Черноморския регион и
Web-GIS за георефериране на
представените обекти. Предос-
тавяне на научно точни данни
за историята и паметниците в
региона в иновативна и атрак-
тивна форма ще допринесат за
развитието на културния тури-
зъм по нов модерен начин. В
рамкитенатозипроектобщината
ще закупи високопроходим авто-
мобил и друга нова техника за
осъществяване на дейностите по
него. 532 560,40 евро е спече-
леното финансиране и ще е с
продължителност 24 месеца.
- На каква фаза е модерни-

зацията на професионалната
гимназия по туризъм “Иван
Вазов”, която искате да пре-
върнете в колеж?
- През миналата година след

разглеждане на внесена от мен
докладна записка до общин-
ския съвет бе взето решение и
бях упълномощен да проведа
преговори със “Слънчев бряг”
АД за закупуване на техен пар-
цел, намиращ се в съседство на
имота, в който се намира сгра-
дата на гимназията по туризъм.
Целта ни бе да придобием из-
брания парцел, за да разширим
имота и да започнем проектира-
не на нова сграда на училището.
След проведено редовно об-

що събрание на акционерите

на “Слънчев бряг” АД бе одо-
брено предложение за сключ-
ване на договор за продажба
на избрания от нас парцел. С
реализирането на проекта за
нова специализирана гимназия
ще започне да функционира

модерен
образователен
център,

който ще отговаря в пълна сте-
пен на тенденциите в бързо
развиващия се сектор на туриз-
ма. Това ще даде възможност
учебното заведение да разши-
ри дейността си чрез откриване
на нови, съобразени с изисква-
нията на бранша специалности
и паралелки. Нашата амбиция
е след съответните процедури
то да се превърне в колеж, кой-
то да осигурява висококвалифи-
цирани ръководни кадри в най-
важния за общината икономи-
чески сектор - туризма.
- Кое е най-голямото приз-

нание, което получихте през
последната година?
- За мен най-голямото приз-

нание е оценката на моите съ-
граждани за политиките, които
провеждаме в различни обла-
сти на социалния и икономиче-
ския живот на общината. Под-
крепата на хората в Несебър
дава смисъл на работата ни.
Нашата дейност е публична и
напълнопрозрачнаиниещепро-
дължаваме да работим за прос-
перитета на местната общност.
Искам да припомня, че спо-

ред данните на Националния
статистически институт населе-
нието на общината се е увели-
чило многократно в последните
години и ние вече надминахме
по брой на жители много общи-
ни в региона. Каква по-висока
оценка от това, че Несебър се е
превърналаведнаотнай-предпо-
читаните за живот общини?!
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ТОНИ ЩИЛИЯНОВА

Старинният Несебър
в уебплатформа на
ЮНЕСКО за световни
забележителности

Българският
град е една от
34-те уникални
дестинации за
пътешествия
из Европа

под земята”.
Със своята богата архео-

логия Старият Несебър е в
раздел “Древна Европа”.
Платформатавключва34

дестинации, избрани меж-
дуобектинасветовнотона-
следство от 19 държави на
Европейския съюз.
“Старинен град” - Несе-

бър, работи съвместно с
ЮНЕСКО и “Нешънъл
Джиографик” в продълже-
ниенаповечеот18месеца,
за да създаде полезно съ-
държание, коментират от
общинската администра-
ция. Проектът се съфинан-
сира от Европейския съюз,
като основната му цел е да
популяризира устойчивото
пътуванедоедниотнай-за-
бележителните обекти на
световно наследство в
Европа. Инициативата на-
сърчава хората да пътуват
различно и по-задълбоче-
но, коетоозначавадапъте-
шестват отвъд основните
туристически дестинации,

да отсядат за
по-дълъг период
и да преживяват
повече

Старият град на Несе-
бър е един от обекти-
те, включениотЮНЕ-

СКО и “Нешънъл Джиогра-
фик” в модерна уебплат-
формазапривличаненату-
ристи в Европа, Китай,
Северна иЮжна Америка.
Морският град е

единствената
българска
дестинация

в платформата наред с хра-
ма наАсклепий вЕпидавър
и археологическите остан-
ки в Олимп, Гърция, стария
граднаостровХвар,Хърва-
тия, археологическия ан-
самбъл Тарасо в Тарагона,
Испания, и римския акве-
дуктПон-дю-Гар,Франция.
Уникалните места са

представени по изключи-
телно вълнуващ начин на
удобна за използване уеб-
платформа,създаденакато
най-разпознаваемата в
световен мащаб марка,
свързана с пътувания и пъ-
тешествия.
Представени са тематич-

ни маршрути, включващи
специално подбрани обек-
тиотсписъканакултурното
наследство на ЮНЕСКО,
които се популяризират в
новаиразличнаперспекти-
ва. Проектът фокусира вни-
манието на туриста върху 4
теми: “Древна Европа”,
“Кралска Европа”, “Роман-
тична Европа” и “Европа

от това, което регионът
може да им предло-
жи,казват от община
Несебър.
Уебсайтът разполага и

с практична информация,
извлечена от препоръки
на местните жители.

Несебър, който е един
от най-древните градове
в Европа, възникнал
преди повече от 3200 г.,
е включен в Списъка на
паметниците на светов-
ното културно наслед-
ство през 1983 г., на

Седмата сесия на Коми-
тета за световно наслед-
ство във Флоренция.
Избран е заради уни-

калните си природни да-
дености и много добре
запазените паметници от
различни епохи.

Община Несебър
свързва 15 църкви
в единен туристи-
чески маршрут.
Шедьовърът
е храм “Свети

Стефан”, построен
през X век.

СНИМКИ:
ЕЛЕНА ФОТЕВА

Стариятградевдъхновениенамногохудожници,коитоизлагатнавсякъдекартинитеси.
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На празник
с Б.Т.Р. и
“Тангра”
ТОНИ ЩИЛИЯНОВА и лазерен спектакъл е кулмина-

цията на празника на морския
град на Успение Богородично.
Дните около 15-и са най-шаре-

ни и богати на събития в уникал-
ния Несебър, който набъбва със
стотици хиляди гости, дошли да
съпреживеят празника на мест-
ните. Тази година обаче заради
извънредната обстановка покрай
заразата с коронавируса праз-
ничните събития ще преминат
при пълно спазване на разпоре-
дените противоепидемични мер-
ки, категорични са от морската
община.
Несебър ще отбележи 15 ав-

Грандиозно
светлинно шоу
на крепостните
стени в нощта
на 15 август

густ с поредица от впечатляващи
събития, насочени към публика с
различни интереси, вкусове и
възраст.
На 14 август - в навечерието

на празника, акцент в програма-
та е концертът, организиран спе-
циално за гражданите на Несе-
бър. От няколко години по идея
на кмета Николай Димитров този
концерт се посвещава на хората,
които с труда и таланта си през
годините са прославили Несебър
или са допринесли за добруване-

то на съгражданите си.
Тази година публиката ще се

наслади на изпълненията на

обичаните музиканти
от “Тоника СВ”
Събитията за 15 август спаз-

ват динамиката от предходните
години и Несебър отново ще из-
ненада хилядите си гости с ма-
щабно шоу на няколко сцени.
Ще има и приятни неочаквани
събития, които ще бъдат компли-
мент към всички, решили да
празнуват с ритъма на магнетич-
ния град, загатват от общината.
Празничният 15 август ще за-

почне с отслужване на света ли-
тургия в храм “Св. Успение Бого-
родично” и ритуал по тържестве-
ното издигане на националния
флаг пред крепостните стени.
Почитателите на класическата

музика ще се насладят на трио-
то тенори “Изящните гласове”, а
магията на българския фолклор
ще представи професионалният
фолклорен ансамбъл “Странджа”.
Малкитеталантиотвокална гру-

па “Морски звездички” към Об-
щинския детски комплекс в града
ще заредят публиката с детско
очарование.
Любимите на поколения бълга-

ри Б.Т.Р. и “Тангра”

ще излязат на сцената
на амфитеатъра два
часа преди полунощ
Както всяка година, на 15 ав-

густ ще бъде въведена времен-
на организация на движението
в Стария Несебър - от 19,30 до
0,30 часа ще бъде спряно движе-
нието на автомобили по провлака
и в цялата стара част на града.

Впечатляващо 3D светлинно
шоу ще освети крепостните
стени на Стария Несебър в

нощта на 15 август.
По традиция шоуто в комбина-

ция с грандиозен пиромузикален

Фойерверки ще
осветят Стария
Несебър в полунощ
на 15 август.

Традиция е след
отслужването на
света литургия в
храм “Успение на
Света Богороди-
ца” да се провеж-
да литийно ше-
ствие.
СНИМКИ:
ЕЛЕНА ФОТЕВА

ТОНИ ЩИЛИЯНОВА

Копие на иконата “Св. Богоро-
дица - Врата небесна”, която се-
мейството на кмета Николай Ди-
митров дари на музея “Старинен
Несебър”, може да се види в
средновековната черква “Св.
Йоан Кръстител” в Стария град.
Заедно с нея от фондовете на

музея са изложени още седем
оригинални и непознати за ши-
роката публика икони. Една от
тях е олтарните двери на църква-
та, датиращи от XVIII век.
Несебърската икона “Св. Бого-

родица - Врата небесна” е била
любима на българския папа Ан-
джело Джузепе Ронкали, а ней-
на реплика, поръчана от Бъл-
гарската католическа църква,
получи папа Франциск при по-
сещението си у нас през мина-
лата година, припомнят от об-
щината.
Иконата, дарена от семей-

ството на кмета, бе осветена в
черквата “Св. Успение Богоро-
дично”. С нея бе поставено на-
чалото на нова инициатива за
връщане, под формата на ко-
пия, на всички несебърски ико-
ни, напуснали града през годи-
ните.
Освен храма “Св. Йоан Кръ-

стител” с изложба на непознати
икони през цялото лято тури-
стите могат да разгледат и
“Свети Спас”, чиито уникални
стенописи от 1609 г. и Късното

Непознати икони в храма
“Свети Йоан Кръстител”
Новата инициатива - всички икони,
напуснали Несебър, да се връщат като
копия, стартира със “Св. Богородица -
Врата небесна”, дарена от кмета

средновековие са част от ду-
ховната атмосфера на хилядо-
летния град.
Специално за празника на

Несебър 15 август ще бъдат от-
ворени за посетители и старин-
ните черкви “Свети Стефан” и
“Света Параскева”.

Непознатите икони от фонда на музея са подредени в старинния несе-
бърски храм “Св. Йоан Кръстител”.

ЛюбиматаиконанаРонкали,реп-
лика на която бе подарена на папа
Франциск при посещението му в
България.
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