
ЕСТАРТ БУРГАС

.....................................................................

Кметът Димитър Николов:

....................................................................

Годината беше трудна за всички,
но мечтите се сбъдват със

смелост и вяра в себе си

Годината беше трудна за всички,
но мечтите се сбъдват със

смелост и вяра в себе си

Годината беше трудна за всички,
но мечтите се сбъдват със

смелост и вяра в себе си

Специални
страници:

Градът

Бизнесът

Хората

Животът

XIV Електробуси със зарядни и
анти-COVID филтри, умен трафик,
Ченгене скеле - новата дестинация

ПОНЕДЕЛНИК, 6 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

Защо обичам
Бургас и се
връщам към
него, какво ми
дава морето

МАРИЯ БАКАЛОВА СТЕФАНИ КИРЯКОВА ТОНЧО ТОКМАКЧИЕВ РАФИ БОГОСЯН

� На II-III стр.

БУРГАС� На XX-XXII стр.

Градът е лидер
по инвестиции,

привлича и
нови жители
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� На VIII-IX стр.

Николай Димитров:

Моите надежди
и очаквания са за
здрава и успешна
нова година

� От II до VI стр.

� От VII до XI стр.

� От XII до XVII стр.

� От XVIII до XXIII стр.

� На ХXIII стр.

Офицери от ВМС
правят курбан
за Никулден

по автентични
рецепти

� На XVII стр.

� На IV-V стр.
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ДИМЧО РАЙКОВ км. Освен нов асфалт и озеленяване
по трасето бяха изградени удобни
тротоари и допълнителни паркоместа,
а на възлови кръстовища общината
пусна умни светофари да регулират
натоварения трафик по една от най-
важните пътни артерии.

През 2021 г. Бургас прибави още
един обект в профила си на туристи-
ческа дестинация. Това е етнограф-
ският комплекс “Ченгене скеле” в гра-
ниците на едноименното рибарско се-
лище на 15 км южно от града. Само
за 6 месеца той успя да се утвърди
като туристическа дестинация. Трите
експозиционни къщички, представящи
рибарския занаят и традиция, бяха из-
градени по проект за “Опазване и по-
пуляризиране на самобитността на ри-
барско селище “Ченгене скеле”, фи-
нансиран по Оперативна програма
“Морско дело и рибарство”.

След като изцяло облагороди под-
стъпите към Ченгене скеле, местната
администрация добавя нова атракция
към него, пускайки лодки за разходка
по каналите.

Общината разшири
и пристана на остров
Света Анастасия,

като удължи с 10 м старата кейова
стена и изгради нова 40 метра, с кое-
то го затвори и направи по-безопасен
за акостиране на плавателни съдове.
Така вече е възможно да спират и ях-
ти на парчето земя на 7 км югоизточ-
но от Бургас, което е единственият
обитаем остров в България (снимка 2).

За да поеме увеличения поток от
туристи, дотам и до новата дестина-
ция на Ченгене скеле, беше пуснат
втори катамаран на име “Бургос”.

Въпреки пандемията
градът продължи
да се променя
към по-добро

Пандемията промени живота и
бизнеса на всички. Въпреки труд-
ностите обачеБургас продължида

се развива с бързи темпове през 2021 г.
Общината не изостана по нито един
отзададенитевпрограматасипроектии
дори надгради постигнатото с нови при-
добивки и удобства за жителите.

Бургас ще стане
първият град в страната,

който до пролетта ще обнови изцяло
обществения си транспорт с електри-
чески автобуси. Първите 11 (снимка 1)
тръгнаха в края на октомври по най-
натоварените линии, а до март се
очаква да бъдат доставени всичките
56, поръчани в Испания. Те са от най-
ново поколение и освен че са еколо-
гични, пътниците в тях се радват на
няколко екстри, включително на авто-
матична пречиствателна станция на
въздуха срещу COVID-19, за което
имат и медицински сертификат. В път-
ническите салони на автобусите има
дори USB портове за зареждане на
лични мобилни устройства.

Наред с модернизацията на обще-
ствения транспорт продължи и подоб-
ряване на пътната настилка в целия
град и съставните селища. Тази годи-
на приключи и разширението на въз-
ловия бул. “Демокрация”, който е 1,8
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Ремонтът на катедралния
храм “Св. св. Кирил и

Методий” започна през
пролетта и върви по план.

Ремонтът на катедралния
храм “Св. св. Кирил и

Методий” започна през
пролетта и върви по план.
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Числа и факти
253,644 кв. м

е площта на
Бургас. Той е
най-големият в
Югоизточна
България и втори
на нашето
Черноморие

Няма друг град
у нас с такова
географско
разположение:

заобиколен е от
море и 3 езера -
Атанасовско, Вая
и Мандра

4 държавни
училища и
50 общински

има в града.
Построени са
над 35 детски
градини. Повече
от 6000 студенти
учат в 3
университета -
БСУ, държавния “Проф.д-р Асен Златаров”
и Филиала на Националната художествена
академия

Негова кръстница стана олимпий-
ската шампионка от Токио 2020 Сте-
фани Кирякова. (Защо островът и
риборското селище са любимите
места на бургазлии - виж на
XVIII-XIX стр.)
В края на годината 22 зони около

оживени булеварди и пътища в Бур-
гас светнаха с ново икономично ос-
ветление, което годишно пести на
общината 200 хил. лв. за ток (снимка
3). Така бе повишена сигурността на
пешеходци и шофьори в тъмната
част на деня, а

за трудноподвижните
хора бяха
пуснати
4 асансьора

на важни подлези
по бул. “Демокра-
ция” и “Стефан
Стамболов”.
С ново осветле-

ние грейна и край-
брежната алея по
протежение на
Северния плаж. В
една от любимите
зони за разходка
на бургазлии бяха
монтирани 71 нови
електрически
стълба, които но-
щем осветяват
участъка от моста
до началото на ве-
лоалеята за Сара-
фово.
В много части

на града пълна
промяна претърпяха и улици, по които
освен асфалта и подземните комуни-
кации беше сменено и озеленяването.
Общината засади по тях специално
съобразени с климата на Бургас дръв-
чета, купени от Холандия. Те са с из-
равнени корони, корените им не ру-
шат тротоарите и придават по-естети-
чен вид на градската среда. Една от
улиците с ново озеленяване е “Св. св.
Кирил и Методий” в центъра, която
преди това бе ремонтирана. Преас-
фалтиране на възлови участъци започ-
на и в гъстонаселения кв. “Възражда-
не”. След като

преди 7 години укрепи
една от емблемите -
катедралния храм “Св.
св. Кирил и Методий”,

сега градската управа реши да върне
блясъка му с реставрация на фасада-

та. Ремонтът започна през пролетта и
върви по план, а след него църквата
ще грейне със специално осветление
нощем, както подобава на сграда,
включена в списъка на 100-те нацио-
нални туристически обекта.
С бързи темпове върви и изгражда-

нето на нов корпус на Професионал-
ната гимназия по компютърно програ-
миране и иновации в кв. “Меден руд-
ник”. Там се строи сграда на 3 етажа,
която ще е с топла връзка с основния
учебен корпус на училището. Разши-
рението ще позволи на IT гимназията
да разшири паралелките си и да на-
гради базата за изучаване на инова-
тивните направления. Нов корпус се

строи и към СУ “Св.
св. Кирил и Мето-
дий” в центъра на
града, който ще
разполага с много-
функционална зала
и физкултурен са-
лон (снимка 4).
Напредва и из-

граждането на но-
вия Младежки кул-
турен център в “Ме-
ден рудник”, който
трябва да е готов
до март. Футури-
стичната сграда е
замислена да се
превърне в притега-
телен център за
младежите в ком-
плекса, населен с
най-много млади хо-
ра в Бургас.
Пак там общината

изгради цял блок с
47 апартамента с капацитет за 120
обитатели, които ще се отдават под
наем само на студенти и млади се-
мейства висшисти.
По програма “Моят град, моята ули-

ца” по идея и задвижена от кмета Ди-
митър Николов

бяха облагородени
пустеещи междублокови
пространства

Така буренясали общински терени в
“Изгрев”, “Славейков”, “Лазур”, “Меден
рудник” и “Братя Миладинови” се пре-
върнаха в удобни паркинги, китни гра-
динки и минипаркове за отдих.
Бургас продължи да променя обли-

ка си с обновяване на стотици стари
сгради, някои от които паметници на
културата. С финансиране по Опера-
тивна програма “Региони в растеж” и
с помощта на общината емблематич-

ни къщи от началото на века заживяха
втори живот, вместо да се рушат
(снимка 5), а обитателите на малки коо-
перации намалиха чуствително сметки-
те си за ток след външното саниране.
Изцяло бе обновена и пожарната в

града по проект на общината.
Общината продължи да работи и за

сигурността на гражданите си и като
превантивна мярка срещу наводнения
тази година завърши корекцията на
река Отманлийска, която при обилни
дъждове досега наводняваше терени-
те наоколо (снимка 6). Устието є ста-
на по-проводимо, а в участък от 1 км
бе издградена защитна стена. Идеята
е съоръжението да спира евентуални
разливи по брега при висока вълна и
ерозията.

“Доволен съм, че приключихме ця-
лостното изпълнение на този проект,
чиято цел е да защити и рибарското
селище, комплекса “Ченгене скеле”,
които се намират от двете страни на
устието на Отманлийска”, заяви кме-
тът Димитър Николов.

Друга стена пък пази
жителите на Сарафово

от рева на самолетите на близкото
летище. Шумоизолиращото съоръже-
ние сдължина2,7 кмбе завършено тази
година като съвместен проект на конце-
сионера на аерогарата и общината.
Проблемът бе от години и осезаемо

се усещаше нощем през лятото зара-
ди увеличения въздушен и автомоби-
лен трафик.

5

Етнографският комплекс “Ченгене скеле” е новата туристическа дестинация на
Бургас. СНИМКИ: ЕЛЕНА ФОТЕВА И АРХИВ
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Ще строят модерно
училище - с асансьор
и покрив за отдих

Обръщение

ДИМИТЪР
НИКОЛОВ

Скъпи съграждани,
Ето че идва краят на още

една година от историята на
съвременен Бургас. Тя започ-
на с огромни притеснения,
пренатоварени болници, трево-
ги и за здравето, и за иконо-
мическата стабилност на до-
макинствата. Година втора от
новата COVID ера. Но

не се отчаяхме!
Появи се надежда,

чещесивърнемстарияначинна
живот. Ако трябва да определя
истинските герои на годината,
то за мен това са лекарите. Но
също така и всички тихи, до-
стойни, неизвестни за широка-
та публика хора, които преодо-
ляваха с упоритост трудности-
те, изпълняваха със сърце про-
фесионалните си задължения,
помагаха безкористно на близ-
ки и непознати. Учителите,
учениците, социалните работ-
ници, хората от малкия бизнес.
Годината беше трудна за

всички, но не липсваха и добрите
новини. Донесоха ни ги преди
всичко хората на изкуството, на
спорта, талантливите бургаски
ученици. Те ни доказаха, че

мечтите се сбъдват
със смелост и
вяра в себе си

Българският химн и името Бур-
гас се чуха многократно извън
пределите на страната ни.
След трудната зима дойде

красивата бургаска пролет, а
след нея - лятото. Уникалното
бургаско лято.
Въпреки всички проблеми и

трудности имахме най-успеш-
ната си туристическа година от
десетилетия насам. А бурга-
ският бизнес се погрижи гости-
те ни да бъдат посрещнати,
настанени, нахранени, да пре-
карат по интересен и запом-
нящ се начин времето си тук.
Въпреки постоянното присъ-

ствие на COVID около нас и
тази година в града и община-
та продължиха да отварят вра-
ти нови предприятия. Надявам
се да стават все повече.
Насладихме се на една то-

пла и мека бургаска есен. А
след нея винаги идва 6 декем-
ври – любимият ни празник
Никулден. После е Коледа.

ДИМЧО РАЙКОВ

� Инвестицията е в нов
корпус към математическата
и френската гимназия
� По функционалност и учебна
среда се доближават до
критериите на реномиран колеж

Бургас е един от малкото гра-
дове в страната, в които се
строятиразширяват училища

наред с модернизацията на съще-
стуващата база. Основен принос
към този процес има кметът Дими-
търНиколов,койтогледанаобразо-
ваниетокатоеднаотнай-важнитеи
дългосрочни инвестиции за града.
Най-новото му предложение е

да се изгради нов учебен корпус
в двора на математическата гим-
назия “Акад. Никола Обрешков”
и на гимназията с преподаване
на романски езици “Георги С. Ра-
ковски”. Общината вече е изго-
твила идеен проект, а местният
парламент ще гласува да бъдат
поискани средства от Министер-
ството на финансите през 2022 г.
за неговото осъществяване. Той
е одобрен от експертния съвет
по устройство на територията, но
при подготовката на работния
проект ще може да се промени.
В Бургас това ще е

най-модерното
учебно заведение с
всевъзможни екстри,

които го доближават до западен
колеж. Той ще допълва изграде-
ните вече други два корпуса към
основната сграда, в които има и
басейн. Така ще се затвори ан-
самбъл от учебни сгради, които
по функционалност и учебна сре-
да се доближават много до кри-
териите на реномиран колеж.
Замисълът на инвестицията е
корпусът да се използва от уче-
ниците и на двете гимназии, за
да се осигури преминаване към
едносменен режим, модерна сре-

Около математическата и френската гимназия се оформя модерен учебен
комплекс. СНИМКА: ЕЛЕНА ФОТЕВА

да за обучение, което пък ще по-
виши възможностите за избор на
занимания по интереси, които да
насърчават и развиват творчески-
те способности на децата. Проек-
тът предвижда учебната сграда
да е на 3 етажа с общо 22 клас-
ни стаи, като две от тях ще са на
партерното ниво и по 10 на пър-
ви и втори етаж.
На партера ще има аудитория

с възможност за самостоятелно
използване, кътове на открито
под козирките на сградата за со-
циални контакти между ученици-
те, спорт и експозиции с възмож-
ност за зареждане на мобилни
устройства, покрити площадки за
тенис на маса и велосипеден
паркинг с възможност за заре-
ждане на тротинетки. На първия
и втория етаж ще са обособени
мултифункционални кътове за по-
чивка и комуникации, учителска
стая и две компютърни зали.
Класните стаи и компютърните

кабинети ще са оборудвани с ин-
дивидуални работни места за
всеки ученик. Целта е да се оси-
гури възможност за модулно гру-
пиране и разместване на работ-
ните маси в работни кътове и
възможност за организиране на
различни сценарии на провежда-
не на учебните занимания, обяс-
ниха от общината.
До входа на всяка стая ще се

поставя станция за дезинфекция,
ще има и кошове за разделно
събиране на отпадъци. За всеки
ученик ще има шкафче. В клас-
ните стаи и компютърните каби-
нети са предвидени изводи за
монтаж на мултимедийно устрой-
ство, мултимедийна дъска и зо-
ново осветление. Осигурена е
възможност за затъмнение на
пространството с щори. Работно-
то място за учителя ще е обо-
рудвано с електрическо захран-
ване и кабелна връзка към ло-
калната училищна мрежа.
Учителската стая пък ще раз-

полага със заседателна маса с
30 места, с компютри, копирна
техника и кабелни връзки към
локалната училищна мрежа.

За хората с увреждания
са предвидени
самостоятелни
санитарни възли,

а всички нива в сградата ще бъ-
дат свързани с асансьор. Покри-
вът на корпуса е проектиран да
бъде мултифункционален, пред-
лагайки възможност за различни
занимания. Там ще има открита
площадка за отдих по време на
междучасията, кът за общуване
на открито, инсталационни пло-
щи и складово помещение, обе-
зопасени с предпазна ограда.

Така ще
изглежда

новият
корпус.
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Едно от ембле-
матичните
места в Бургас
е терасата на
културния
център
“Морско
казино”.

СНИМКА:
ЕЛЕНА ФОТЕВА

за празника на града

Изпращаме
трудна година,
но вярвайте
в доброто и
правете добро
А след нея… След нея ние

ще сме силни, за да посрещ-
нем всяко ново предизвика-
телство. Защото декември е
месецът, в който бургазлии се
зареждат с положителна
енергия – от празничната ат-
мосфера, от времето, прека-
рано с любими хора, от пряс-
ната вкусна риба в този силен
за рибарите сезон, от благос-
ловията на нашия закрилник
свети Никола.
Така че, скъпи бургазлии, ви

желая честит Никулден и в
аванс весела и светла Коле-
да! Бъдете здрави! Обичайте,
уважавайте и пазете себе си,
но и останалите членове на
нашата общност! Вярвайте в
доброто и правете добро!
Подкрепяйте децата, хората в
неравностойно положение, та-
лантите на нашия град! Са-
моусъвършенствайте се! Бъде-
те оптимисти!

ДИМИТЪР НИКОЛОВ,
КМЕТ НА БУРГАС
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Пред финал е проектътПред финал е проектътПред финал е проектътПред финал е проектътПред финал е проектътПред финал е проектътПред финал е проектът
Делегация от

Бургас изпроб-
ва с катамаран

морската линия
до Истанбул
през 2019 г.

за морска линияза морска линияза морска линияза морска линияза морска линияза морска линияза морска линия
Бургас – Истанбул,
избират нов кораб

нията Бургас - Истанбул”, каза
Диян Димов.
На срещата в Бургас турски

корабостроители показали чер-
тежи на различни модели свои
плавателни съдове, включител-
но и фериботи с възможност за
качване на автомобили, но кон-
кретен модел не бил избран.

“Трябва ни кораб
да взима разстояние
от 400 км, а не
от Поморие до
Черноморец

например”, обясни шефът на
бургаския порт.
Че проектът за морска линия

между Бургас и 17-милионния
мегаполис на Босфора е актуа-
лен, се разбра през август, ко-
гато идеята бе обсъдена на сре-
ща между българския посланик
Ангел Чолаков в Анкара с Му-
рат Орхан, генерален директор
на турската фериботна компа-
ния IDO Istanbul Fast Ferries,
която осъществява морския
транспорт на Истанбулската го-
ляма община.
Българското посолство в Ан-

кара даже пусна на фейсбук
страницата си съобщение, че
двете страни се обединяват
около важността на идеята за
откриването на подобна линия,
която би стимулирала туризма
между България и Турция в сег-
мента “Иновативни форми с по-
висока атрактивност и добавена
стойност”.
Преди да бъде реално задви-

жен проектът,

предстои да се изготви
икономически анализ

за неговата рентабилност, че-
стота на линията и седмичното
разписание. Първоначалните
разчети бяха корабът да пътува
3 пъти седмично.
По разценките от 2019 г. би-

летът бе разчетен на цена от 70
евро в двете посоки в периода
от 1 юни до 15 септември.

Пандемията забави осъще-
ствяването на важен мор-
ски проект - откриване на

редовна пътническа морска ли-
ния от Бургас до Истанбул. Бъл-
гария и Турция не са се отказа-
ли от него, въпреки че трябва-
ше да бъде факт още миналото
лято.
“Проектът не е замразен, тър-

сим подходящия кораб”, заяви
пред “24 часа” изпълнителният
директор на пристанище Бургас
Диян Димов. Той съобщи, че на-
скоро турска делегация, включ-
ваща и корабостроители, е по-
сетила Бургас и е водила разго-
вори за задвижване на морска-
та линия.
Параметрите по кораба били

уточнени, като най-важното е
той да развива скорост над 25
възела и да има специална сис-
тема за омекотяване на клате-
нето от вълните.

Очаква се корабът
да развива скорост
28 възела,

което се равнява на 52 км/час.

Изпълнителният директор на бургаското пристанище Диян Димов е уве-
рен,чепроектътзаредовнапътническалиниядоИстанбулщесереализира.

Първоначалната идея беше от
Бургас до Истанбул с междинно
пристанище Инеада да се плава
с катамаран, но туроператори
възразиха. Мотивът им е, че на-
вигационните особености на
Черно море, което не е от най-
гостоприемните, не са подходя-
щи за такъв тип плавателни съ-
дове и те ще създадат диском-
форт за пътниците.
Капацитетът на кораба ще е

за над 200 пасажери. Той ще
изминава разстоянието от Бур-
гас до Босфора за 3 часа - с
час по-малко, отколкото излиза

с кола, и ще спестява задръ-
стванията и чаканията по грани-
цата.
За кораба ще се търси външ-

но финансиране, като сред въз-
можните източници са еврофон-
довете и програмата “Посинява-
не на Черно море” BBSEA. Спо-
ред специалисти подходящият
плавателен съд според заложе-
ните параметри от България и
Турция би струвал между 4 и 5
млн. евро.
“Освен да се купи, може да се

мине и на вариант построяване
на нов кораб специално за ли-

ДИМЧО РАЙКОВ

� Трябва да е със система за
неутрализиране на клатенето
от вълните, казва шефът на
бургаския порт Диян Димов

� Капацитетът ще е за над
200 пасажери, ще изминава
разстоянието за 3 часа
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Бургас е лидер по преки
Пловдив. Докато през 2020 г.
област Бургас губи 303 млн. лв.
от нощувки, а Варна – 129 млн.
лв. спрямо 2019 г., то през 2021
г. спадът е по-умерен - съответ-
но със 162 млн. лв. в Бургас и
62 млн. лв. във Варна, като
практически целият спад се
дължи на по-ниските приходи от
чуждестранните туристи.
Но понеже и предишни анали-

зи сочат, че останалите разходи
на туристите – за ресторанти и
барове, покупки в магазини,
транспорт, за услуги и други не-
ща по време на почивката, са
относително равни по стойност
на тези за нощувки, може да се
заключи, че общите загуби за
икономиката като цяло през
2021 г. са от порядъка на 450
млн. лева.
От тях 250-260 млн. лв. са в

област Бургас, която
е зависима от туризма

много повече, отколкото Варна.
Вторичните ефекти, т.е. свити-

те доходи и потиснатата заетост
в туристическите общини, са
трудни за изчисление. Но ако
тенденцията към свиване на
чуждите туристи се запази, вло-
шаването на условията на жи-
вот в туристическите общини
изглежда много вероятно.
Тази силна зависимост на

Бургаския регион от туризма
показва и защо въпреки лидер-
ското място по привличане на
чужди инвестиции Бургас все
още има да се изкачва по пока-
зателите за стандарт на живот.
Например средната годишна

брутна заплата на наетите по
трудово и служебно правоотно-
шение в областта е 12,3 хил. лв.
при 15,2 хил. лв. за страната, а
средногодишният доход на лице
от домакинството - 5,2 хил. лв.
при 6 хил. лв. в страната.
Делът на населението, живее-

що с материални лишения, е
22,7% при 19,9% в страната, а
този на населението, живеещо
под националната линия на бед-
ност, е 20% при 22,6% в страна-
та.
Т.е. това, че Бургас привлича

толкова много инвестиции, е са-
мо началото на един процес.
Ако регионът или поне област-
ният център

успее да се насочи
към високите
технологии, за които
има потенциал,

или към индустрии с по-висока
добавена стойност, след години
това ще даде отражение върху
местния пазар на труда, а оттам
– и върху стандарта на живот.
Потенциалът на Бургас е и де-

мографски, и образователен.
Разбира се, като всяка друга
област в страната има отрица-
телен естествен прираст на на-
селението.
Той е минус 6,6 промила при

минус 9,5 промила средно за
страната и това поставя област-
та на трето място след София-
град и Варненска област.

От няколко години Бургас е
един от лидерите в страна-
та по привличане на преки

инвестиции. Още през 2018 г.,
когато средният размер на ин-
вестициите на човек от населе-
нието в България беше 3700
евро, в Бургас този размер бе-
ше 5000 евро, а на следващата
година се покачи до 5200 евро.
Дори ако гледаме абсолютния

размер на вложенията, веднага
след столицата идва Бургас. Ед-
ва след него са Пловдив, Мари-
ца, Варна, Елин Пелин и оста-
налите общини, за които сме
свикнали да мислим, че привли-
чат най-много инвестиции.

Една от индустриалните зони на Бургас - през последните години общин-
скиятсъветредовногласувасредствазаподобряваненаинфраструктурата
на индустриалните паркове. СНИМКА: “24 ЧАСА”

Една от причините за това
подреждане, разбира се, е, че в
Бургас е регистрирана рафине-
рията на “Лукойл”, а тя има ми-
лиарди вложения през послед-
ните години в разширяване на
производството и в нови инста-
лации. Но през последните 1-2
години поне областният център

прави всичко възможно
да диверсифицира
привлечените
инвестиции. И успява
От всичките 7 проекта, сдоби-

ли се със сертификат за инве-
ститор клас А от началото на
годината, 3 се изпълняват на
територията на Бургас. Те са на
обща стойност 17 млн. лв. и са
за две производствени пред-
приятия и едно разширение на
многопрофилна болница.
Отделно от това други два

сертифицирани проекта са пред
довършване тази година - пред-
приятие за производство на
компоненти за газотурбинни
двигатели за 29 млн. лв. и из-
граждането на нова частна мно-
гопрофилна болница на стой-
ност 9 млн. лв.
Само през тази година мест-

ната администрация гласува ня-
колко решения, които са нео-
бходими за привличане на три
нови инвеститора, единият от
които е световноизвестната гер-
манска “Тисенкруп”. Немският
гигант възнамерява да изгради
логистичен център върху терен
в края на града с площ 600 де-
кара.
Другите два са за разширява-

не на производствената дейност
на две български фирми. Едната
асемблира разпределителни
електрически уредби на “Си-
менс”, а другата произвежда
електрически уредби.
Диверсификацията на инве-

стициите е особено важна за
Бургаския регион, защото

той традиционно
е с туристическа
насоченост,

в района има цели общини, в
които това е водещият отрасъл.
А през 2021 и особено през
предходната 2020 г. именно той
пострада най-много от панде-
мията.
Данните на НСИ от това лято

показват, че спадът в приходите
от нощувки през трите активни
летни месеци на 2021 г. е съ-
средоточен в 5 области – Бур-
гас, Варна, Добрич, София и

ХРИСТО НИКОЛОВ

� Областта има потенциал
да развива високи технологии
и производства с висока
добавена стойност

� Усвояването на средства
от европейските фондове е
над средното за страната
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инвестиции, привлича
и много нови жители

сионират и да излязат от работ-
ната сила през следващите ня-
колко години, съответстват 70
младежи, които ще се влеят в
пазара на труда.
Привличането на население

от други краища на страната
има пряка връзка с направеното
в Бургас през последните години
за подобряване на градската сре-
да, а то определено не е малко.
Ако има количествен измери-

тел за това, то е изплатените
средства на човек от населе-
нието между 2007 и 2021 г. От
всички общини на Бургаска
област само 3 – Царево, Средец
и Айтос, имат резултат под 1000
лв. на човек.
Във всички останали

тази стойност е над
средната за страната,

а в някои от тях като Приморско
е дори над 5000 лв. и е по-висо-
ка от столицата.
За отбелязване е също, че

Бургас е и областта с най-много
санирани жилищни блокове по
националната програма за

енергийна ефективност.
Въпросът с това дали област-

та ще е гостоприемна към висо-
ките технологии и производ-
ствата с висока добавена дей-
ност има и второ измерение –
образованието, а при него не-
щата не изглеждат толкова до-
бре. Вярно е, че средният успех
на учениците от областта на на-
ционалното външно оценяване
по математика след VII клас
през 2021 г. е сравнително ви-
сок - 39,3 точки при 37,9 средно
за страната.
Но успехът на матурата по

български език и литература ле-
ко изостава: средният през
2021 г. е “добър” 4,12 при “до-
бър” 4,21 за страната, а делът
на слабите оценки е 9% при 7%
средно.
IT секторът традиционно се

развива в тясно взаимодействие
с висшите училища, а в Бургас
броят на студентите в универси-
тети спрямо населението, макар
дасеповишавалекопрезпослед-
ните две години, остава двойно
по-нисък от средния за страната.

Бургас обаче привлича и мно-
го нови жители. Коефициентът
на механичен прираст достига
7,8 на хиляда, а това влияе и
върху съотношението на млади-
те към възрастното население,
и то благоприятно.

Съотношението на население-
то на 15-19 години към това на
60-64 нараства за 4-а поредна
година, достигайки 70,4% при
67,1% в страната. Това означа-
ва, че на всеки 100 души, на
които им предстои да се пен-

Яхтеният порт в Бургас. Икономиката
на областта все още е силно зависима
от туризма. СНИМКА: ЕЛЕНА ФОТЕВА
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това градът е по-привлекателен,
но и се вдигат цените на имоти-
те. Крайните квартали “Изгрев”
и “Зорница” са предпочитани от
семейства с деца, тъй като там
има паркове, добра училищна
инфраструктура, търговски цен-
трове и заведения. Заради лип-
са на много свободни парцели
новите жилища в тези райони
са малко, но затова пък панел-
ките преживяват истински рене-
санс. Ако допреди година-две
квадратният метър на този тип
жилища вървеше около 700-800
евро, сега

няма оферти под
900 евро, дори
жилището да се
нуждае от ремонт

А във “Възраждане”, който е
близо до центъра, панелките
тръгват от 1000 евро на ква-
драт. Така гарсониера там не
може да се намери под 50 хил.
евро. Брокери даже твърдят, че
понеже търсенето е много по-
голямо от предлагането, за ня-
кои жилища имало по няколко
кандидати. Друга причина за по-
вишения интерес към панелките,
както и към жилищата тип “ста-
ра тухла”, е тяхната реална жи-
лищна площ – плащаш, колкото
купуваш. Докато новото строи-
телство хем е по-скъпо, хем с
повече общи части, което реду-
цира използваемата жилищна
площ, обясняват брокери.
Осезаемо поскъпване има и в

най-големия кв. “Меден рудник”,
предпочитан предимно от млади
семейства. Там се строи най-ин-
тензивно, но според инвеститори
свободните парцели са на из-
черпване. Общината
влага много сили и
средства да превърне
квартала в модерен
районен център с всич-
ки удобства за от-
глeждане на деца. Там
се намира единствената

екодетска
градина и
общински
плувен басейн,

започва строителство
на международен мла-
дежки център. Повече-
то големи вериги за
хранителни стоки при-
състват в квартала, а
все още цените на но-

За сметка на градските имоти край морето се
търсят по-малко.
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Тренд: млади
семейства
търсят нови
жилища в
“Меден рудник”

Най-интен-
зивно се
строят
жилища в
кв. “Меден
рудник”.

СНИМКИ:
ЕЛЕНА
ФОТЕВА

бодни парцели, търси се всичко -
и в по-крайните квартали, и в
центъра.

Строители успяват да
продадат почти цялата
сграда още на акт 14

или акт 15, като често сделките
се сключват директно без услу-
гите на кантори за недвижими
имоти.
Една от причините е, че Бур-

гас се развива. Непрекъснато
се благоустрояват междублоко-
ви пространства, строят се нови
детски градини и училища,
правят се пътища, а с всичко

вото строителство са най-ниски
в сравнение с останалите жи-
лищни комплекси.
Най-много са сделките на зе-

лено, като инвеститорите се
преориентират към строител-
ство на сгради с повече 3-стай-
ни жилища, тъй като напосле-
дък се търсят много. Само
преди 2 г. квадратният метър на
зелено в квартала вървеше по
около 450–500 евро. Днес дого-
вори се сключват за 600-700.
Морският кв. “Лазур” си оста-

ва най-скъпият, особено за жи-
лищата в близост до Морската
градина и плажа. Брокери ин-
формират, че там вече има
сделки на зелено за 2000 евро
на квадратен метър. В “Лазур”
няма как да се намери нещо ху-
баво под 1500 евро за квадрат,
но въпреки това търсенето е го-
лямо. Забелязва се и друга тен-
денция – по-заможни

семейства, дълго
време живели в
центъра, се изнасят
в кв. “Сарафово”

Все по-голям е и интересът към
парцели и къщи в селата около
Бургас, но на разстояние не по-
вече от 30 км.
Цените в Бургас вече гонят

софийските, единодушни са
анализатори на пазара на не-
движими имоти. Въпреки това
по данни на статистиката от на-
чалото на годината има около
15% скок на продажбите. Две
са основните причини – страх
от обезценяване на спестява-
нията след навлизането на
еврото у нас и неизвестностите
покрай пандемията.

Ръст на строителството на
нови жилища в Бургас реги-
стрират брокери, а от сеп-

тември насам и лавинообразно
поскъпване на имотите с близо
15%.
Вече почти не са останали сво-

ТОНИ ЩИЛИЯНОВА

� Причините – все още
са по-евтини, а кварталът
се развива бързо
� В Бургас цените на имотите
скочиха с 200 евро на квадрат
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Езиковите гимназии обвързват
ТОНИ ЩИЛИЯНОВА дължи на политиката на

общината и кмета Дими-
тър Николов, който с мо-
дерен подход го надграж-
да във всичките му аспек-
ти, включително още от
детска градина”, казва на-
чалникът на РУО инж.
Виолета Илиева. Не е
тайна, че

в Бургас
учителските
заплати са
сред високите
в страната,

а конкуренцията за едно
свободно място е се-
риозна. С всички добав-
ки, квалификации, лек-
торски, стаж някои учи-
тели стигат до 2000 лв.,
а начинаещите започват
с 1000 лв. Основните до-
нори на кадри остават
двете висши учебни за-
ведения - Бургаският
свободен университет и
университетът “Проф. д-р
Асен Златаров”, който
има и учителски колеж.
Това е и причината учи-
телското съсловие в ре-
гиона да се подмладява.

Докато на други места в
България закриват учили-
ща заради липса на до-
статъчно ученици, то в
Бургас се налага открива-
нето на нови. По разчети
на Регионалното управле-
ние образование (РУО) от
2020 г. градът се нуждае
поне от 2-3 нови учебни
заведения, а през тази го-
дина започна изгражда-
нето на корпуси към СУ
“Св. св. Кирил и Методий”
в центъра на града и Про-
фесионалната гимназия
по компютърно програми-
ране и иновации, където
от догодина ще започне

Новият 3-етажен корпус на Професионалната гимназия по компютърно програмиране ще
е с площ 1300 кв. метра и топла връзка с основния учебен корпус.

обучение в най-новата
специалност “Роботика и
изкуствен интелект”.
Причината за недостига

на учебни сгради е прира-
стът вследствие на добра-
та жизнена среда в мор-
ския град. Тук от няколко
години се заселват млади

семейства от вътрешност-
та на страната, които на-
мират възможности за ра-
бота и образование на
децата си.
Запазва се и тенден-

цията в Бургас вече да
кандидатстват за учители
и хора от други области.

Първоначално предимно
от съседни градове - Сли-
вен и Ямбол, но вече и от
по-отдалечени места.
“Педагозите идват със

семействата си, с децата,
защото тук намират пре-
питание и реализация по
специалността си. Това се

� Строят се нови учебни
сгради заради наплив
на деца от вътрешността
на страната и чужбина

� За първи път се
предлагат STEM
профилирани и STEM
професионални паралелки
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Образователна инфраструктура
в община Бургас
 Основни училища

 Средни училища

 Професионални гимназии

 Профилирани гимназии

 Брой детски градини

Брой деца от I-XII клас

Новопостроени детски градини

Филиал на ДГ
„Ханс Кристиян

Андерсен“
2018 г.

ДГ
„Пинокио“

2018 г.

ДГ „Калинка“ - 
кв. „Черно

море“
2019 г.

23 (в т.ч. 1 начално
и 2 обединени)

5 (от тях 4 са езикови)

9

9

35

24 333
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специалности
с работодатели

Историята на града
- предмет в училище
През последните години Бургас се наложи като водещ

модел в образованието - от неговия начален етап до
студентската скамейка. Въведе се задължителен ан-
глийски език още в детските градини, където работата с
таблет и интерактивни дъски е утвърдена практика, а
над 100 ученици от 6 училища изучават корейски език
по специално разработени програми.
От тази учебна година бе въведен предмет по краез-

нание по новата общинска програма “Моят град Бургас”,
чийто автор е доц. д-р Захарий Дечев – преподавател в
университета “Проф. д-р Асен Златаров” и председател
на Дружеството на краеведите “Георги поп Аянов”.
Новият предмет се изучава в I и V клас и в III и IV гру-

па в детските градини. В клас децата се запознават със
забележителностите и символите на Бургас, с историята
на своите училища и детски градини, улиците и жилищ-
ните комплекси.
Освен уроците в час обучението ще включва посеще-

ние в Регионалния исторически музей. Там децата ще
имат възможност да се запознаят с различните експози-
ции, които представят бита и традициите, изграждани
през различните периоди. Вече има разработени пома-
гала за съответните класове, съобразени с възрастовите
специфики на децата от началния и прогимназиалния
етап, както и в детските градини. Обучението се органи-
зира от Центъра за личностно развитие, провеждат го
учители от самите детски градини и училища.

Със 170 повече са
първокласниците през
тази учебна година - за
първи път техният брой
скочи над 2000 и това
наложи

разкриване на
нови паралелки
в 6 училища

За всички тях бяха оси-
гурени напълно обнове-
ни класни стаи по об-
щинската програма
“Първокласно начало”,
чийто трети етап се реа-
лизира тази година.
Класните стаи са с ан-

тибактериални настилки,
LED осветление, модул-
но обзавеждане, нови
индивидуални чинове с
възможност за различни
конфигурации, техноло-
гично интерактивно обо-
рудване, в което влизат
модерни сензорни пане-
ли с вграден компютър и
специализиран образо-
вателен софтуер.
Изключително полез-

ни заради ситуацията
покрай коронавируса се
оказаха и 12 площадки
в училищни дворове,
приспособени за прове-
ждане на изнесено обу-
чение на открито. Шест
училища пък започнаха
учебната година с рено-
вирани спортни игрища.
“Общинският проект

“Първокласно начало”
вече дава своите добри
резултати. За поредна
година отчитаме пови-
шаване на броя на де-
цата, кандидатстващи в
нашите учебни заведе-
ния. В последните годи-

ни се забелязва тенден-
ция градът да се налага
като предпочитано мя-
сто за живот и обучение
от много млади семей-
ства от други населени
места, както и от млади
хора, които се връщат от
чужбина в родния град”,
каза зам.-кметът по
образование Йорданка
Ананиева.
И дава за сравнение

цифрите от 2020 г., кога-
то приемът в I клас е
бил 1876 места. Същата
тенденция има и при
детските ясли и градини.
Ако през 2020 г. местата
в яслите са били 938, то
тази година са 1032. В
детските градини през
2020-а са били 1724, а
сега - 1753. Въведената
в община Бургас преди
8 г. за първи път в стра-
ната електронна систе-
ма за прием в детски яс-
ли, градини и училища
помага на администра-
цията в реално време да
проследи процесите и
броя на свободните ме-
ста и да вземе адекват-
ни решения. Така всеки
да получи достъп до ка-
чествено образование.
Според експертите от

РУО в последните 3 г.
се наблюдава положи-
телна тенденция за уве-
личаване броя на учени-
ците,

завършващи
VII клас - с
300 повече
спрямо м.г.,

което е близо 10 пара-
лелки. Обучението се

осъществява в 150 па-
ралелки, от които 61
професионални STEM,
28 профилирани STEM,
33 професионални и 28
профилирани.
За първи път и ези-

ковите гимназии пред-
лагат STEM профили-
рани и STEM профе-
сионални паралелки.
Английската гимназия
например вече въведе
актуалната професия
графичен дизайнер със
специалност “Графичен
дизайн” с профил “При-
родни науки”. Руската
гимназия и гимназията
за романски езици
обучават в предприе-
мачество, а немската
предлага математиче-
ски профил.
Така бъдещите зре-

лостници ще имат въз-
можност едновремен-
но с интензивното изу-
чаване на чужд език
да получат и сертифи-
кат за професионална
квалификация. С нови-
те предложения учи-
лищата си запазват
досега реализирания
брой паралелки, а но-
вовъведените специал-
ности са в съответс-
твие с потребностите
на работодателите и
нуждите на пазара на
труда.
Над 15 са т.нар. спе-

циалности на бъдеще-
то, въведени в профе-
сионалите гимназии
през последните 1-2
г., които обвързват
училищата с реалния
бизнес. Това е работе-
щият модел и според
бургаския кмет, който
въпреки

двете кризи -
здравната и
финансовата,
не жали пари

за модернизиране на
материалната база в
професионалните учи-
лища и разкриване на
нови специалности.
“Задачата ни като

местна власт е да сбли-
жаваме интересите на
бизнеса и образование-
то в името на проспери-
тета на Бургас. Затова
ще продължим да под-
крепяме обучения, ор-
ганизирани от IT и аут-
сорсинг индустрията,
защото те предпочитат
сами да си подготвят
кадрите, които впослед-
ствие да наемат”, смята
Димитър Николов.
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Над 15 специалности събира
ТОНИ ЩИЛИЯНОВА

университетската
детска болница

Преди месец общинският съвет разреши
строежа на корпус към Комплексния
онкологичен център - в новата
9-етажна сграда ще бъдат събрани
най-важните медицински звена и апаратура

О
бщина Бургас успя да стар-
тира ключови проекти, кои-
то ще гарантират медицина

на световно ниво. Това се случи
въпреки тежката ситуация по-
край пандемията от коронави-
рус и няколко пика на заразата
в област Бургас заради струпва-
нето на хиляди туристи през ля-
тото.
Новите проекти окончателно

ще преобърнат досегашната
тенденция бургазлии да се ле-
куват в столицата и в чужбина.

Прекратяването
на т.нар. здравен
туризъм бе една
от целите, които
си постави кметът

Димитър Николов още в първия
мандат и която последователно
се реализира през годините.
Затова помогнаха и частни ин-
вестиции в здравеопазването в
региона.
В края на октомври с реше-

ние на общинския съвет бе да-
дена зелена светлина за строе-
жа на дългоочакания корпус
към Комплексния онкологичен
център (КОЦ) и разкриване на

Апаратура в детското отделение

местната власт през последния
мандат на настоящия управлен-
ски екип.
В програмата, приета от мест-

ния парламент, бяха заложени
няколко задачи, а основната за
периода 2019-2023 г. е изгра-
ждане на специализирана пе-
диатрична болница, която ще
обслужва пациенти от целия
Югоизточен регион.
До края на декември се очак-

ва кметът Николов да внесе в
Министерството на здравеопаз-
ването заявление за получаване
на предварително съгласие за
създаване на специализираното
здравно заведение.
Срокът за реализиране на

проекта е до 20 месеца от дата-
та на получаване на съгласие за
създаване на лечебното заведе-
ние от Министерския съвет.
Средства за изграждането, об-
завеждането и оборудването на
детската болница ще бъдат оси-
гурени, като се използват всички
възможни източници за финан-
сиране - безвъзмездни грантове
по оперативни програми, кредит-
ни средства, а при необходимост
и собствен ресурс извън вече
инвестирания, обясняват от об-
щината.

Детската болница
ще бъде от трето ниво
на компетентност

и ще предлага специалностите
“Педиатрия”, “Пулмология”, “Га-
строентерология”, “Ендокрино-
логия и болести на обмяната”,
“Нефрология”, “Хематология”,
“Обща хирургия”, “Офталмоло-
гия”, УНГ, “Кожни болести” и
“Алергология”, “Дерматология”,
“Физикална и рехабилитацион-
на медицина”, “Анестезиология
и интензивно лечение”, “Образ-
на диагностика”, клинична лабо-
ратория, микробиология и спе-
шна медицина.

Така ще изглежда новият корпус на онкоцентъра.

медицински център, който ще
осигурява по-лесен достъп на
пациентите до лекарите.
В новата 9-етажна сграда ще

бъдат събрани най-важните зве-
на и апаратура - линеен ускори-
тел, ПЕТ скенер, мини инвазив-
на хирургия от трето ниво, как-
вито до момента липсваха не
само в Бургас, но и в цяла
Югоизточна България, казва
управителят на бургаския КОЦ
проф. Христо Бозов.
Високотехнологичната апара-

тура ще превърне онкологичния
център в най-модерния в стра-
ната, убеден е кметът Димитър
Николов, който неведнъж е ко-
ментирал, че здравеопазването
е сред основните му приорите-
ти.
Проектът за разширяване на

Комплексния онкологичен цен-
тър стартира преди 4 г., а с из-
граждането му под един покрив
ще се съберат всички лечебни
дейности. Предвидена е и учеб-
на база за студентите от Меди-
цинския факултет към бургаския
университет “Проф. д-р Асен
Златаров”. Разкриването на фа-
култета преди 2 г. бе другата
голяма крачка към вдигане ни-
вото на здравеопазването в ре-
гиона.

Теренът, на който
ще се изгражда новата
медицинска база, е
общинска собственост

и е точно до съществуващата
сграда на КОЦ.
Като заведение за болнична

помощ Комплексен онкологичен
център не може да сключва до-
говори с НЗОК по клинични пъ-
теки и амбулаторни процедури

за извънболнична медицинска
помощ, което ограничава достъ-
па до специалистите и медицин-
ската апаратура.

В медицинския център
всеки лекар от КОЦ
ще преглежда
срещу направления”,

обяснява проф. Бозов.
В последните дни на ноември

в Бургас започна и изграждане
на Национална онкологична
болница, чийто инвеститор е
собственикът на УМБАЛ “Дева
Мария” Семир Абумелих.
Проектът е на стойност 50 млн.
лв. - новата болница ще е с 12
хил. кв. метра застроена площ и
ще бъде свързана с топла връз-
ка на 5 нива с УМБАЛ “Дева
Мария” във Ветрен. Онкоболни-
цата ще е на 12 етажа, ще има
партерен и два подземни. Двете
подземни нива са предвидени
за лъчелечение и нуклеарна
медицина.
Болницата ще има два линей-

ни ускорителя, ПЕТ скенер,
ядрено-магнитен резонанс с въз-
можност за планиране на лъче-
лечение, брахитерапия, компю-
търен томограф и циклотрон.
Диагностично-консултативен
център ще бъде разположен на
партерния етаж, а 10 специал-
ности ще си разделят 8 етажа.
Изграждането на специализи-

рана детска болница е другият
мегапроект, на който бе даден
тласък през годината. Подкрепа-
та за развитие на здравеопазва-
нето е част от стратегията на
община Бургас за осигуряване
на добър жизнен стандарт на
жителите и е основен приоритет
в програмата за управление на
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Плановете предвиждат бол-
ницата да е 100% собственост
на община Бургас Тя ще рабо-
ти в пряко сътрудничество с
Медицинския факултет и Фа-
култета по обществено здраве
и здравни грижи на универси-
тета “Проф. д-р Асен Злата-
ров”.

Общината вече е инвестира-
ла усилия и средства за изгра-
ждане на добре планирана ин-
фраструктура, която да отгова-
ря на нуждите на увеличения
трафик, добра транспортна об-
вързаност на обекта, тъй като
ефективността на мерките и
адекватната грижа се влияят
пряко от времето за реакция.
Болницата ще се строи на об-
щински терен в кв. “Зорница”
близо до УМБАЛ-Бургас, с
която ще има изградена топла
връзка.

В средата на 2020 г.
Бургас сключи
споразумение за
осигуряване на
техническа помощ

с Европейската инвестиционна
банка (ЕИБ), което трябваше
да осигури консултантска по-
мощ за проучване на потреб-
ностите и очакванията от спе-
циализирани педиатрични гри-
жи, след което да разработи
концепция и проекти към нея.

След конкурс, организиран
от ЕИБ, за изпълнител беше
определен испанският консор-
циум IDOM, в който са вклю-
чени специалисти с различна
експертиза и от цял свят. Към
момента експертният екип от
чуждестранни консултанти
приключва работата си по
първия етап на проекта - пред-
ставяне на анализ на потреб-
ностите от специализирани пе-
диатрични грижи и функциона-
лен проект за обхвата на дей-
ността на болницата.

След представянето на
проекта и постигането на кон-
сенсус между общината и ек-
спертния екип трябва да бъдат
предприети стъпки за изпъл-
нение на условията за разре-
шаване на дейността на бъде-
щото лечебно заведение съ-
гласно Закона за лечебните
заведения и останалата дей-
стваща нормативна уредба.

Процедурата за
създаване на
детската болница
преминава през
няколко етапа

- получаване на предва-
рително одобрение от
правителството, учредя-
ване на търговско дру-
жество съгласно Търгов-
ския закон и издаване
на разрешение от ми-
нистъра на здравеопаз-
ването за осъществява-
не на лечебна дейност.

Решението за изгра-
ждане на университетс-
ка детска болница със
спешен център и високо-
технологично оборудва-
не бе взето на заседа-
ние на общинския съвет
през 2020 г., припомнят
от община Бургас.

Модерен рентген
помага на съдови хирурзи
при операции 2 в 1

Апаратурата, известна
като С-рамо, спасява животи

краката да бъдат спасени. Вече
има и пациенти, които получават
тромбози и след прекаран COVID,
затова консултацията със съдов
хирург при тези пациенти също е
препоръчителна”, казва ръководи-
телят на клиниката. Тя е най-голя-
мата в региона, а операциите в
нея не са спирали заради панде-
мията, тъй като се работи най-ве-
че по спешност.

“Пациентите не бива да се връ-
щат, защото рискът от гангрени и
ампутации е реален”, предупреж-
дава проф. Василев. Екипът на
клиниката е млад и амбициозен,
състои се основно от лекари под
40-годишна възраст, които вече са
започнали и академична кариера
като асистенти в Медицинския фа-
култет и във Факултета по обще-
ствено здраве и здравни грижи
към университета “Проф. д-р Асен
Златаров”.

ТОНИ ЩИЛИЯНОВА

Операции 2 в 1 вече правят съ-
довите хирурзи от УМБАЛ-Бургас,
след като болницата се сдоби с
мобилна рентгенова система, по-
зволяваща контрол в реално вре-
ме. Апаратурата, известна като С-
рамо, буквално спасява животи,
коментират медици. Тя бе закупе-
на с финансова помощ на здрав-
ното министерство.

“Новата иновативна техника е
най-щадяща, тъй като в едно опе-
ративно време и чрез един достъп
може да се извършат едновремен-
но операция на няколко съда и
поставяне на стентове”, разяснява
ръководителят на клиниката по съ-
дова хирургия проф. д-р Валентин
Василев.

С-рамото е дълго чакана придо-
бивка и издига бургаската клиника
на много високо ниво, тъй като
малко отделения по съдова хирур-
гия в страната могат да се похвал-
ят с такава хибридна операцион-
на.

“Вече можем до голяма степен
да избегнем отворените големи
операции, което е много добра но-

вина за пациентите със съдови
проблеми. Голяма част от тях
имат придружаващи заболявания,
водещи до запушвания на съдове-
те – сърдечносъдови заболявания,
диабет.

При някои прилагането на пълна
упойка е противопоказано, а под
контрола на мобилния рентген съ-
довите хирурзи могат да направят
на практика всичко – чрез арте-
риална пункция да се отстранят
запушванията на съдовете или да
се поставят специални балонни
катетри, които да ги разширят и
така да възстановят кръвоснабдя-
ването”, обяснява проф. Василев.

Медиците от клиниката са до-
волни, че с едно влизане в опера-
ционната могат да работят по ня-
колко съда, да се предотвратят
тромбози, да се спасят важни ор-
гани. Специалистите посочват, че
диабетиците са най-честите па-
циенти на отделението.

“Диабетът уврежда съдовете, во-
ди до гангрени, ампутации, а ран-
ната намеса на съдовия хирург и
новите възможности на клиниката
позволяват това да не се случи и

Благодарение на
новия рентген

съдовите хирур-
зи в УМБАЛ в

Бургас могат да
правят по някол-

ко оперативни
интервенции на-

веднъж.
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Изобилие от риба
за празника, шаран
и чернокоп по 6 лева

падне на 5 лв. Пушеният обаче е
глезотия и струва 25 лв. килото.
5 лв. масово върви пресният

черноморски сафрид. Той също е
в големи количества и затова та-
зи година за първи път не се
продава гръцки, който не е тол-
кова вкусен като нашия. За раз-
лика от минали години обаче ня-
ма цаца и паламуд. По-рядко ве-
че са намира и зарган. Продава
се на цена от 10 лв. Затова пък
има много скумрия по 6 лв., ло-
вена в Южния Атлантик, и стига
до 9 лв. норвежката. Сьомгата
също е в големи количества и се
продава от 10 до 15 лв.
Едрият калкан не мърда под 30

лв., по-дребният се продава и за
25. Конкуренция по скъпотия му
прави само леферът. Засега оба-
че се продава предимно гръцки
за 22 лв., защото в Черно море
по-рядко се лови напоследък,
обясняват рибари.

По магазините е
пълно с лаврак и
ципура от изкуствени
развъдници

и вървят за 14 и 12 лв. килото.
Намира се и див лаврак от Гър-
ция за 30 лв.
Ако имат късмет, за празнична-

та трапеза днес бургазлии могат
да се поглезят и с минокоп. Тази
риба рядко се появява по щандо-
вете, защото се лови предимно от
харпунджии и предимно в Среди-
земно море и Атлантика. Рядко
се намира и морска лястовица,

още да мърда, затова някои тър-
говци им дават кепчето сами да
си го уловят от коритата в мага-
зините, където го има.
6 лв. струва и чернокопът.

След като изчезна преди две
седмици, сега отново се появи,
но с левче по-скъп. Беше паднал
на 5 лв., но търговци не изключ-
ват на тази цена да се продава и
днес, тъй като много хора са се
запасили с по-евтиния преди
празника.
Ако през уикенда рибарите са

извадили много риба, нищо чуд-
но чернокопът някъде отново до

която се продава за 20 лв. кило-
то.
Сладководните риби са по-

слабо представени - освен ша-
ран се срещат сом за 10 лв.,
амур за 7 лв. и толстолоб за 4
лв. Намират се и щука за 9 лв. и
сьомгова пъстърва, но са в мал-
ки количества, защото бургаз-
лии предпочитат морските риби.
Пъстървата е закотвила 10 лв.

с изключение на сьомговата,
която струва 13 лв. килото.

О
громно изобилие от прясна
риба се предлага за Никул-
ден в Бургас. Щандовете са

отрупани с всевъзможни морски
дарове. Традиционният шаран е
закотвил цената си от 6 лв., с
един лев по-скъп е дивият. Люс-
пестата риба се предлага в раз-
лични разфасовки - цяла и на
шайби, а чистена е 8 лв. Бургаз-
лии го предпочитат да е жив и

Чорба по
бургаски

Продукти:
700 г риба (добре е да са по-

не 3 вида), 1 глава лук, 1 черве-
на чушка, 1 картоф, 1 морков,
люта чушка, 3 стръка целина, 5
стръка мащерка, лъжица кисе-
ло мляко, жълтък, 4 лъжици
олио, 1 лъжичка дивисил, че-
рен пипер, сол на вкус
Рибите се почистват и се

сваряват в подсолена вода.
Нарязват се зеленчуците на

средни по големина кубчета и се
поставят в тенджера. Прибав-
ят се пиперът и подправките.
Оставя се тенджерата на

котлона на умерен огън около 40
мин. След това се прави за-
стройка - 1 жълтък, разбит с
кисело мляко. И се прибавя в
тенджерата.
Тази рибена чорба е по стара

рецепта от Бургас.

ДИМЧО РАЙКОВ

Появи се редкият
минокоп, но единични
бройки, за разлика
от минали години
няма цаца и паламуд

Търговците на
пазара “Крас-
нодар” предла-
гат всевъзмож-
ни риби.
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След като бъде
осветена обред-

ната трапеза,
кметът Димитър

Николов раз-
чупва питата.

Тази традиция
се спазва
винаги на
Никулден.

След като бъде
осветена обред-

ната трапеза,
кметът Димитър

Николов раз-
чупва питата.

Тази традиция
се спазва
винаги на
Никулден.
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О
фицери от Военно-
морските сили ще
приготвят рибен кур-

бан на живо в центъра
на Бургас навръх Никул-
ден. Те

ще разположат
своята полева
кухня до
Часовника

в центъра на града, а на
метри от тях ще има
пункт, на който всеки ще
може да си вземе по-
рция от вкусната чорба.
Заради COVID панде-
мията миналата година
Бургас се лиши от тради-
ционния рибен курбан,
който се раздава за
здраве. Тази година оба-
че, след като градът из-
лезе от червената зона,
традицията ще бъде спа-
зена. Нещо повече –
рибните курбани ще бъ-
дат приготвени по две
различни, но автентични
и много вкусни рецепти.
Освен рибена чорба ще
има и печена скумрия, а
от съображение за си-
гурност те ще се разда-
ват пакетирани в едно-
кратни опаковки. От об-
щината казват, че е

създадена
организация, за
да се избегне
струпването
на хора

Освен до Часовника без-
платна риба може да се

лии, а след като бъде ос-
ветен хлябът, кметът Ди-
митър Николов го раз-
чупва.
По традиция ще се из-

върши и ритуал в памет
на загиналите моряци и
рибари, а точно

в 13 ч на
пристанището
ще прозвучи
поздрав с
корабни сирени

От яхтклуб “Черномо-
рец” пък ще зарадват
бургазлии с демонстра-
ционна регата “Никул-
денски парад на ветри-
лата”, която ще може да
се наблюдава най-добре
от терасата на Морската
градина.
А на моста ентусиасти

от клуб “Приятели на
морето” ще привлекат
вниманието на бургаз-
лии с атрактивни демон-
страции на ретро дай-
винг с автентични костю-
ми от 60-те години.
Общата никулденска

снимка на стотици име-
ници с бургаския кмет
Димитър Николов и този
път ще е в онлайн фор-
мат, но копие от нея ще
отиде в Държавния ар-
хив, както се прави вся-
ка година.

хапне още до компаса в
центъра, в храм “Св. Ни-
колай Чудотворец” в кв.
“Меден рудник”, на Мор-
ската гара, до Магазия 1,
на пристанищата в квар-
талите “Крайморие” и

“Сарафово”, както и в ет-
нокомплекса “Ченгене
скеле”. Там курбанът ще
бъде приготвен по стара
островна рецепта, която
гарантира удивителен
вкус и аромат. Ще има и

концерт на обичаната
бургаска група “Горещ
пясък”.
Празничният 6 декем-

ври започва с тържестве-
на Света литургия в чест
на св. Николай Чудотво-
рец и благоденствието
на Бургас. Тя ще бъде
отслужена от Агатопол-
ския епископ Иеротей –
викарий на Сливенския
митрополит Йоаникий, в
храм “Св. Николай Чудо-
творец”.
При спазване на мер-

ките за безопасност ще
бъде осветена никул-
денска обредна трапеза.
Ритуалът в градинката до
Часовника всяка година
събира стотици бургаз-

Офицери от Военноморските сили
готвят курбан за Никулден

ТОНИ СТОЯНОВА

Ще бъдат използвани
две автентични и
много лесни рецепти

Студенти в НХА подредиха
изложбата “Духът на Бургас”

ТОНИ ЩИЛИЯНОВА

В 19 живописни платна студенти
от Националната художествена ака-
демия и филиала в Бургас показват
как те виждат града и какво харес-
ват в него. Картините са подредени
в зала “Ал. Г. Коджакафалията” в
културния център “Морско казино” и
са изработени специално за празни-
ка. Изложбата “Духът на Бургас”, от-
крита на 2 декември, е едно от най-
новите събития, с които Бургас отбе-
лязва своя закрилник св. Николай
Чудотворец. Творбите са по зададе-
на от преподавателите в академията
тема.
“От много време с младите ни ко-

леги обсъждаме идеята и възмож-
ността за изложба, която през инди-
видуалния и различен поглед на

всеки да покаже прекрасния Бургас
и всичко, свързано с него. Темата
има много посоки и налага много
гледни точки. Някои я свързват с
детството, други с морето, трети с
атмосферата и архитектурата на
стария град, с емблематични места
или с цвета на солниците, с прежи-
вяване от лятно пътуване и още
много хубави емоции”, каза на от-
криването доц. д-р Здравка Василе-
ва, ръководител на катедра “Живо-
пис”. Различният подход в интерпре-
тиране на темата и в изпълнението
показва колко пъстър и богат на
емоции е този град, който кара жи-
телите му да се гордеят с него.
Филиалът на НХА доказа своята

роля в културния живот на Бургас и
региона. Изложбата “Духът на Бур-
гас” ще остане до 31 януари.

На откриването
на изложбата
присъстваха
зам.-кметът по
култура Диана
Саватева (вто-
рата вляво) и
преподаватели
от художестве-
ната академия.
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Новият общински катамаран
не смогва с курсове до рибарското
селище и остров Света Анастасия

За първи път
морска разходка
до любими места
и през декември

Остров Света
Анастасия е
живописен и
много посеща-
ван от туристи.

СНИМКИ:
ЕЛЕНА ФОТЕВА

ТОНИ ЩИЛИЯНОВА зимните месеци са на преферен-
циални цени - двупосочно пъту-
ване излиза 12 лв. за стандар-
тен билет и 9 лв. за ученици и
пенсионери. Задължително оба-
че трябва да се направи предва-
рителна резервация.
Нещо повече - вече се пред-

лага и комбинирано пътуване
Бургас - острова - Ченгене скеле
- Бургас.
Най-новият туристически ком-

плекс “Ченгене скеле”, открит
това лято, е безспорният хит на
годината. Той много бързо се
превърна в едно от любимите

места на бургазлии, които не
пропускат да го покажат и на
свои гости. В няколко експози-
ционни къщички се пресъздава
битът на местните рибари, чиито
хижи и лодки са на една ръка
разстояние, разказва се исто-
рията на Черно море, а в ресто-
рантчето към комплекса предла-
гат прясна риба и морски спе-
циалитети.
За първи път тази година Чен-

гене скеле, който е на 15 км
южно от града, се включва в ни-
кулденските празници с атрак-
тивни събития, а за Коледа ще
има базар и концерти.
Наслада за сетивата е и пъту-

ването до единствения обитаем
остров у нас. Там дори може да
се отседне в малък уютен хотел.
На острова има ресторант, къде-
то се готви рибена чорба по
100-годишна бургаска рецепта,
леарница с пресен билков чай и
малка църква.

Никога досега през декември
бургазлии не са имали възмож-
ност за морски разходки до лю-
бими места около града.
Обичайно корабчето “Анаста-

сия” преустановяваше курсовете
до остров Света Анастасия още
в средата на октомври. Община-
та се сдоби с новия катамаран
“Бургус”, който отговаря на всич-
ки условия за извънсезонен пре-
воз, и зимните морски приклю-
чения станаха възможни.
В уютната му и модерна за-

крита палуба жителите и гостите
на града могат да се насладят
на невероятно преживяване по
море до острова и новия етноту-
ристически комплекс “Ченгене
скеле” край рибарското селище.
Така за първи път от 8-годишна-
та си история като туристическа
дестинация островът посреща
гости през ноември и декември.
Хубавото е, че плаванията през

Зимното птиче
царство край
Бургас събира
екземпляри от
интересни пер-
нати. Много ор-
нитолози и мест-
ни се любуват
на стотиците
кресливи обита-
тели на езерата.

През лятото сцена
“Охлюва” в Морската

градина събира почитатели
на музикалното изкуство.



ЕСТАРТ БУРГАС ЖИВОТЪТ XIXПОНЕДЕЛНИК, 6 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

От тази година рибарското селище Чен-
гене скеле привлича и туристи с инте-

рес към историята на бита край морето.

През лятото забуленият в ми-
стерии и легенди за пиратски
съкровища остров става сцена
на открито за музика и театър.
Местоположението на острова
предоставя и възможност за на-
блюдение на мигриращи птици
по прелетния път “Виа Понтика”
- един от главните маршрути на
миграция на птиците от Европа
към Африка, който минава над
Странджа и по бреговата ивица
на Черно море.
Катамаранът “Бургус” тръгва

от Магазия 1 в зоната за обще-
ствен достъп на пристанището.
Всъщност пешеходната зона,
която отвори Бургас към море-
то, е другото любимо място на
бургазлии. Там дори и в студе-
ните есенни дни могат да се

видят рибари, хвърлили въдици
на кея, или разхождащи се
двойки. А през лятото буквално
гъмжи от народ.
Мястото се превърна и в

своеобразен фестивален цен-
тър. Тук в няколко поредни го-
дини общината успешно про-
вежда култови музикални съби-
тия като фествала за музика от
90-те “Спайс мюзик”. Често пе-
шеходната зона на пристанище-
то е финална спирка от разход-
ката на бургазлии в Морската
градина - едно от най-романтич-
ните места в града. Изградена е
в далечната 1910 г. от градина-
ря Георги Духтев, който превръ-
ща голото ветровито простран-
ство между града и морето в
един от най-красивите и екзо-

тични паркове в България.
Банята на турския владетел

Сюлейман Великолепни в ком-
плекса “Акве Калиде” е реста-
врирана така, че точно е спазе-
на оригиналната визия, облицо-
вана е с мрамор и характерната
за Ориента керамика. Автентич-
ността є се допълва от есте-
ствено и художествено осветле-

ние. Тя изпълнява функцията на
действащ музей, в който посе-
тителите могат да гледат филм,
създаден чрез 3D мапинг. В мо-
мента в комплекса се строи ек-
спозиционен и демонстрацио-
нен център “Минералните води
на “Акве Калиде”, който ще
включва нов музей и реплика
на римска баня.

ПаркътМинералнибаникрайБургаспъкезонатазапочивкасредгората.Общинатанепрекъсна-
то обновява местата за отдих и кътовете за барбекю в парка. Там се намира и прочутата баня на
Сюлейман Великолепни, част от архитектурния комплекс “Акве Калиде”.

Бул. “Богориди” отвеждадоМорската градина.Щеостанете впечатлени
отневероятнатагледкакъмморето,мостаипристанището,коитосеразкри-
ват от терасата в дъното.

Културният център “Мор-
ско казино” е сред спир-
ките за култура и изку-
ство в Морската градина.
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Потърсихме хо-
ра, свързани с
Бургас, но които
в момента не жи-
веят в Бургас.

Те разказват за
родния град и хо-
рата му, за люби-
мите случки и ме-
ста, за забележи-
телностите му,
за хумора и раз-
бира се, за море-
то, вълните и вя-
търа, за стран-
ностите и харак-
терните навици
на жителите на
любимия Бургас.

Мария Бакалова: чи за нашето красиво място. А
хората са вдъхновяващи, работе-
щи, мечтаещи. Хора на вълните”,
казва Мария. Една от нейните
мечти е един ден да се върне и да
снима филм край морето - нещо
специално, което да разкриеБур-
гас пред света. Толкова харесва
роднияси град, ченебиискалада
промени нищо в него.

Градът ни е пример
за развиващ се
европейски център,

казва младата актриса. Съвсем
скоро по предложение на кмета
Димитър Николов и след гласу-
ване в местния парламент тя
стана почетен гражданин на
Бургас - най-младият в неговата
история.
През лятото тя усети любовта

на съгражданите си. Завърна се
за броени дни, но присъствието
є в Бургас не остана незабеля-
зано. Мария бе засечена на лю-
бимите си места - в Морската
градина, на плажа и по краси-
вия бул. “Богориди”, водещ към
морето. Но има още едно ме-
стенце в Бургас, което си оста-
ва специално за Мария Бакало-
ва - библиотеката “Св. св. Кирил
и Методий” на втората спирка в
жк “Меден рудник”, както сама-
та актриса го описва. “Това е
мястото, което като малка ре-
довно посещавах заради огром-
ната си любов към книгите.”
Тази година Мария стана ед-

на от звездите на оскарите за-
ради номинацията є за ролята в
“Борат 2”. За нея Би Би Си на-
писа: “Номинираната за най-до-
бра актриса в поддържаща роля
изглеждаше невероятно, докато
ходеше по червения килим, и
честно казано, всички се рад-
вахме, че най-накрая получи
шанс да покаже по-бляскавата
си страна.”
“Горд съм не само с успехите,

но и със скромността на това та-
лантливо момиче, с вродената
елегантност и умереност, с ней-
ния интелект. Очаквам с нетър-
пение следващите филми. Нека
намира време и занапред да се
връща в Бургас, защото тя е
истинско вдъхновение за млади-
те в нашия град. Мария им дока-
за, че пътят към успеха зависи
най-много от личните усилия,
амбицията, смелостта и вярата в
себе си”, казва кметът на Бургас
Димитър Николов. Другото, кое-
то изключително много го впе-
чатлило, била любовта на мла-
дата актриса към родния град.

ръба. Жаждата като цяло...
Там, където двете синеви се

сливат в безвремие... И силният
бургаски вятър, който те кара да

се чувстваш по-жив от всякога,
защото трябва! Че нали Фотев
казва: “Морето само живите оби-
ча...”
Така талантливатабургазлийка

Мария Бакалова описва какво за
нея е родният Бургас.

В него се чувства
най-уютно,

затова се надява да има въз-
можност по-често да се връща в
родния град, който ставал все по-
космополитен.Харесвакактойсе
променя, но винаги първите 3 ду-
ми, които є идват в съзнанието,
щом чуе името му, са: мама, тати,
вкъщи.
Семейството е това, което най-

много є липсва, докато гради ка-
риера зад океана. Едва 24-годи-
шна,Марияизвървядългияпът от
сцената на бургаския театър “Ад-
риана Будевска” до червения ки-
лим в Лос Анджелис.
Нейни приятели и учители са

единодушни - Мария, която от
малка демонстрира разностран-
ни таланти, е суперотговорна и
изключително амбициозна. Ре-
шенадапреследвамечтитесидо-
край.
“Бургас е изключително красив

и древен град, с много легенди и
обичаи.Светът имануждада нау-

“Бургас е първата глътка въз-
дух. Мястото, където мечтите за-
почнаха. Жаждата за живот на

Бургас е
мястото,
където
мечтите
започнаха Актрисата с кмета на

Бургас Димитър Николов

Тук двете синеви се сливат в безвремие, а хората
сякаш се носят по вълните, казва актрисата

ТОНИ ЩИЛИЯНОВА

Мария с родителите си
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Токмакчиев:

Хората правят града,
а тук те носят
заразен артистизъм

ВИКТОРИЯ КОСТОВА

Красив, живописен, то-
пъл, с много хубава атмос-
фера, с изключително емо-
ционалнихора-товасапър-
вите думи на актьора Тончо
Токмакчиев, когато чуе за
родния си Бургас. У него
веднага изникват спомени
за детството му, за първите
любовни преживявания, за
юношеските години, как е

прекарвал с
приятели
на брега на
морето
Син на известния худож-

никНенкоТокмакчиев,Тон-
чо се е срещал с много ху-
дожници и културни дейци.
Този градмудавабезценни
познанства и приятелства,
някои от които са Христо
Фотев,СтоянЦанев,Георги
Баев, Виолета Масларова,
Кирил Симеонов.
“Един град става град за-

радиличноститеси, анеза-
ради улиците. Но те пък
оформят атмосферата му.
Бургас е известен и със
своите бохеми - артисти, ху-
дожници, поети”, казва ак-
тьорът. Според него градът
се развива и винаги е бил
по-напред от другите.
“Моряшки град - постоян-

но отворен. През годините
насоциализма,когатовсич-

дата.Бащамувинагиеимал
желанието

да нарисува
въздуха, когато
вълната се
пречупи

И сега актьорът обича да
се разхожда из Морската
градина, да наблюдава мо-
рето през зимата и да се
радва на красивите стари
къщи. Той не е скъсал връз-
катасродниясиград,защо-
то майка муживее там, има
приятели, а и често играе в
бургаския театър.
“В България е въпрос на

време да усетиш, че искаш
от София да отидеш до мо-
рето. По магистралите се
стигабързо.Нашатастрана
е толкова компактна, че
всички сме наблизо. Най-
важното обаче е да харес-

ко беше затворено и жи-
веехме в тотална изолация,
Бургас беше отворен. По-
стоянно имахме възмож-
носттадаседокоснемдоне-
ща, които другите градове
нямаха. Шофьорите чрез
морския транспорт носеха
луксознистокизабита,кои-
то бяха немислими за вре-
мето на социалистическия
реализъм”,разказваТончо.
Любимотомумястоепри-

станището още от детство-
то.Влизалтам,въпрекичее
забранено,задасенаслаж-
даванакорабите,разтовар-
ването,постояннотодвиже-
ниенахора.Друготохубаво
място е символът на града -

мостът.
“Много си го харесваме

всички, емблема е. Помня
го като стария мост - беше
направен отдолу с релси, а
отгоре с плоча и плажната
ивица беше много малка.
През зимата имаше големи
вълниимостътсеобледява-
ше. Бащами има една мно-
го хубавакартина, коятоиз-
образява замръзналия бур-
гаски мост”, разказва Тон-
чо.Тойсносталгиясиспом-
ня за всички моменти, в
които заедно с бащаси гле-
дат вълните. За него е най-
хубаво,когатосаогромни,и
така човек може да усети
мощтанаморето, наприро-

ваме мястото, където сме,
защото понякога ние сами-
те не се харесваме, и изли-
за,чемястотониевиновно”,
казва Токмакчиев.
“Детствотомиеминалона

брега, не мога да кажа, че
другитеместасасъщите,но
носят такова усещане. Мо-
рето е огромна емоция - ед-
но е да отидеш за 15 дни
през лятото, друго е да бъ-
дешцялата година там.Мо-
рето е най-красиво през зи-
мата, има драматизъм, има
друго преживяване. И хора-
та са различни. Те носят ар-
тистизъмивсеки,койтоедо-
шъл тук, се е заразил с ат-
мосфератаму”,казваТончо.

Известният актьор прекарал
детството си на брега, най-обичал
да гледа огромните вълни с баща си
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Където и да отида,
нося гледката към
морето в сърцето си

много личности, носещи
поводизагордостнаБълга-
рия, успяващи и у нас, и по
света.
- Какво значи това, че
ставаш“Почетенгражда-
нин”?
-Товаеуникалнопризна-

ние. Споредмен в момента
дори не осъзнавам колко
специално е всъщност. Су-
перщастливасъм,чеимето
ми остава записано в исто-
рията на родния ми град.
Дори и след като мен вече
ме няма, свързването на
името ми с града ще про-
дължи да живее, което
всъщностеуникалното.Из-
ключително благодаря на
всички хора, които са до-
принесли това да се случи -
аз да бъда наградена.
-Акосипредставиш,че
имаш суперсили, какво
би направила в Бургас?
- (Смее се.) Не съм се за-

мисляла. По принцип гра-
дът е много добре поддър-
жан и нашият кмет Дими-
тър Николов се погрижи за
това.Знам,чевмоментасе
строи голямаспортна зала,
около която има проблеми.
Ако имах суперсили или
вълшебна пръчка, щях да
махнатезипроблеми -иска
мисеспортнатазалавБур-
гасдастанеготованай-ско-
ро и да бъде една роза в
сърцето на Бургас. Този
град, дал много на българ-
ския спорт, да бъде дома-
кин на най-престижни
спортни форуми.
За догодина знам, че се

предвижда турнирът “Жу-
лиета Шишманова” да е
част от веригата Гран при и
в родния ми Бургас да дой-
де елитът на световната ху-
дожествена гимнастика.
Затова и се надявамискре-
нозалатадастаненай-ско-
ро и Бургас да покаже пъл-
ния си капацитет в сферата
на спорта.

истинскищастлива, че съм
успялададопринесасоще
един повод за гордост за
хората от моя град.
- След като влезе в
историята като част от
ансамбъла, донесъл
историческата първа
олимпийска титла за
България в художестве-
ната гимнастика, усе-
щаш ли реално по-голя-
ма гордост и в самите хо-
ра от Бургас? Покрай ан-
гажиментите ти рядко се
прибираш вкъщи, но ко-
гато се случи, спират ли
те по улиците, радват ли
ти се?
- Последният път, когато

си ходих, беше на посре-
щането след олимпийски-
те игри. Бяха ми организи-
ралиуникалнопосрещане.
Имаше хора, които са сле-
дили изявите ми и бяха до-
шли на посрещането пред
общината. Беше много
емоционално и зарежда-
що. Доста хора ме поздра-
вяват и се радват искрено
за мен.
Сега се връщам в Бургас

за празника на града на 6
декември, когато ще бъда
удостоена със званието
“Почетен гражданин”, така
чесъмсигурна, чемеочак-
ват още много страхотни
емоции в родния ми град.
- Кой е любимият ти
детски спомен от там?

-Винагищепомнядните,
в коитосъссемействотоми
ходехме на плаж през ля-
тото. Това си е от големите
предимстванаБургас-нее
необходимо да трябва да
си организираш специал-
на почивка, да пътуваш, за
да отидеш на море. В Бур-
гас просто си отиваш на
плаж. Плажът, мостът,
главната улица “Богориди”
- това са любими мои ме-
ста.
Маршрутът, който изми-

навахме до плажа, се е за-
печатал в съзнанието ми и
ми е много любим. Всеки
път, когато отивахме на
плаж, си взимах сладолед.
Разхождахме се. Имахме
силюбимозаведение- “Ро-
тонда”, на втория етаж на
една сграда. Много често
сядахме там и се наслаж-
давахме. Разходките по
Главната бяха приказни.
Часовникът - също ембле-
матично и любимо място.
И разбира се - площад

“Тройката”. Всеки летен
ден това бяха неизменни
части от маршрута ми. С
тезипрекрасниспоменисе
е запечатал и родният ми
град.
- Коемясто вБургас би
определила като по-спе-
циално?
- Терасата. Това е едно

от най-любимите ми имно-
госпециалнизаменместа.

Да гледаш морето и моста
от терасата, е супервдъх-
новяващо. Имам един спо-
мен, в който вече знаех, че
ще заминавам за София -
знаех,ченямадамогадасе
връщам често, както и ста-
на. Бях на терасата, поех
дълбокодъх-вдишах,изди-
шах, и си казах, че къдетои
даотида, тазиемоция, тази
гледка и Бургас ще ги нося
винагивсърцетоси.Такаче
терасата е много специал-
но място за мен.
-Ималислучаи,вкоито
ти си се чувствала горда
заради постижения на
твои съграждани и изя-
вени личности?
- Наскоро покрай успеха

на Мария Бакалова раз-
брах непросто, че е отБур-
гас,ноитя,същокатомен,е
израснала в квартал “Ме-
ден рудник”. Това ми доне-
се доста радост, когато го
разбрах. Мария Бакалова
също ще бъде удостоена
като “Почетен гражданин”.
Тяеединотповодите,зара-
ди които се почувствах гор-
да бургазлийка. Казах си:
“Ето какви хора ражда на-
шият град.”
Иначе любимият ми ко-

микеДимитърРачков, кой-
то също е от Бургас. Рафи,
койтосегаработисРачков,
също ми харесва. И двама-
та са суперсърцати хора.
Бургас със сигурност е дал

- Стефани, чувствашли
се горда бургазлийка?
- Винаги съм се чувства-

ла горда бургазлийка.
Страшносъмщастлива, че
съумях да донеса този
огроменуспехнаолимпий-
ските игри не само на Бъл-
гария, но и на моя роден
град. Веднага усетих приз-
наниетоиотсъгражданите
си - незабавно реагираха и
кметът, и цялото ръковод-
ство на града, и хората,
които следяха нашето раз-
витие. И веднага побърза-
ха да се похвалят откъде
съм.Исправо.Аазпъкбях

Стефани Кирякова:

НАЙДЕН ТОДОРОВ

Суперщастлива съм, че името
ми остава записано в историята
на родния ми град, казва
олимпийската шампионка
по художествена гимнастика

ВИКТОРИЯ КОСТОВА

Първото нещо, което
прави певецът Рафи Бохо-
сян, когато стигне до род-
ния си град Бургас, е да от-
ворипрозорецанаколатаи
да извика с пълно гърло
“Бургаааас”.
Правата отсечка след

края на магистралата за
влизаневградаеинай-въл-
нуващотомястозанего,за-
щото оттам се вижда цели-
ят град. Рафи не само ха-
ресва родния си град, а го
обича с цялото си сърце.
Любими са му сутрините,
когатодрезгаво грачещите
гларуси го събуждат, дъл-
гите разходки по брега на
морето, когато той е бос,
доривнай-студенитемесе-
ци,задаусети“стоплящата
душата ледена вода”.
“Обичам да обикалям

безцелно с колелото, за да
сенасладянакрасиватага-
ра, пристанището,Морска-
та градина, моста, казино-
то, летния театър. И стигам
чак до солниците. А най-

Рафи.
Певецът свързва родния

си град само с хубави емо-
циииспомени, ноосвен то-
ва за него Бургас е един от
най-бързо развиващите се
градове. Той прави това
смело твърдение, защото
много пътува из цяла Бъл-
гария.
“За последните 10 годи-

ни виждам огромна промя-
на. Знам, че има много не-
ща, които могат да се по-
добрят - разликата е, че в
Бургас общинската адми-
нистрация работи активно
и упорито да се решатмак-
сималнопроблемитенахо-
рата и да направят града
още по-добро място зажи-
веене”, казва Рафи.
Този град не е само род-

ният град за Рафи.
Бургас му е дал първите

стъпки във всичко, с което
се занимава сега.
“Имам късмета, че съм

роден в град на творци, из-
пълнен с любов към изку-
ствотоиразвиващмладите
си таланти”, казва Рафи.

можеш да усетиш неве-
роятна енергия и радост,
която се рее из улиците. И
едни от най-любимите ми
концерти са точно тези за
празника на св. Николай
Чудотворец на Тройката
илипредобщината -когато
излизам да пея пред хиля-
ди бургазлии - емоцията е
неописуема. Любимият
спомен е винаги последни-
ят, защото си тръгвам сми-
сълтаижеланието,ченяма
дабъдепоследниятискоро
предстоиследващ”,добавя

удовлетворяващото е да
“уцеля” правилно времето,
задагледамзалеза,силуе-
та на града и обагреното с

различни цветове небе.”
За Рафи всички спомени

от Бургас са много скъпи,
но едни от най-хубавите са

свързани с Никулден.
“Стана традиция с прия-

теливинагидасесъбираме
тогава в Бургас. В този ден

“Бургаааас” - вика с
пълно гърло Рафи
от прозореца на
колата си, щом

стигне родния град
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Признателен
съм на моите
съграждани,
заедно работим
за просперитета
на общината

Николай
Димитров,
кмет на
Несебър:

-Г-нДимитров,покакви
проектисеработивобщи-
ната? Въпреки кризата се
усеща голяма активност
на местната администра-
ция.
- Много са проектите, по

които се работи в Несебър.
Един от тях е

цялостното
облагородяване
на северния скат

в Стария град. Дейностите
понегозапочнахапрединя-
колко години, като част от
обектите - детски и спортни
площадки, вече са завър-
шениифункционират.Вмо-
мента изграждаме обще-
ственитоалетни,павилиони
икафене-коитощеобслуж-
ват целия район.
Предстои съгласуване на

проекта за трафопост в Ми-
нистерствотонакултуратаи
да довършим водните огле-
дала и атракции, които да
оформят цялостната визия
на северния скат. Финален
акцент в облагородената
визия ще е залесяването с
подходящи растения.
Друг проект, по който се

работи, е модернизацията
на рибарското пристанище.
Към настоящия момент се
довършват строително-
монтажнитедейностипосъ-
ществуващата буна и се из-
работват морските съоръ-
жения.
“Черноморски
археологически,
исторически и
културен портал

(ARHICUP)” е друг
проект, който общината
изпълнява в партньорство
с Музея за национална
история и археология в
Констанца, Румъния, и На-
ционалния исторически
музейнаМолдова.Общата
цел е да се промотира ар-
хеологическият, историче-
скиятикултурнияттуризъм
вЧерноморскиярегион.По
линия на проекта сме в
процесна закупуванена7-
местен автомобил с евро-
пейско финансиране. Ще
бъдезакупеноиспециално
3D сканиращо оборудване
идруга техника, с коитоще
се дигитализират културни
ценности в триизмерен
формат. Чрез интернет по-
ртал те ще бъдат достъпни
за по-широка аудитория.
Възобновена е работата

и по изграждане на ста-
диона в Свети Влас –
проект, при който имаше
известно забавяне във
времето по независещиот
нас причини. В момента
има нов изпълнител на
обекта и дейността про-
дължава. Към края са
строителните дейности по
реконструкцията и разши-
рението на ДГ “Слънце” в
Слънчев бряг. Процесът е
свързан с устойчивата
тенденциязаувеличаване
на населението в община-
та. Искам да отбележа, че
днес, точнона6декември,
тази

детска
градина чества
50-годишен
юбилей

Тя е от първите, построе-
ни на наша територия. За
нея и останалите общински
заведения изпълняваме со-
циалния ангажимент гри-
жата за децата да е на най-
високо ниво. Поздравявам
целия колектив на образо-
вателното заведение за
всеотдайността, търпение-
тоилюбовта, скоитоизпъл-
няватсвоятаотговорнапро-
фесия.
Още една социална ин-

ституциянанашатеритория
отбелязва през декември
своя празник - Домашният
социален патронаж, който
чества 35 г. От създаването
си досега потребителите са
се увеличили многократно,
като са обхванати възраст-
нихораихорасувреждания
от почти всички съставни
селища, а базата е претър-
пяла няколко етапа на мо-
дернизация. В този празни-
ченденискамдаблагодаря
на всички работещи в До-
машния социален патро-
наж за трудолюбието, тър-
пението, човечността и от-
ношението към всички по-
требители на услугата.
- Какви са новите идеи,

които ще реализирате?
- ОбщинаНесебър канди-

датства за безвъзмездна
финансова помощ по Про-
грама “Културно предприе-
мачество, наследство и съ-
трудничество” за изпълне-
нието на проект “Ревитали-
зирани пространства в све-
товната културна ценност
Старинен град Несебър –
Етнографски музей”. По не-
го ще се обновяват про-
странстватанамузея,поме-
щаващ се в къщата на Мо-
скояни - една типичнаархи-

тектуразаЧерномориетоот
късния период на Възраж-
дането, ище се създаде по-
стоянна изложба с инова-
тивни средства. Ще се по-
добрятиразширятекспози-
ционните пространства на
музея чрез обновяване на
помещения, позволяващи
развитието на допълнител-
ни услуги и културни про-
дукти.
Ще бъде
доставено и
специализирано
оборудване

и други елементи, които
ще способстват за привли-
чане на нова публика чрез
въвежданенаинтерактивни
дейности, осигуряване на
по-голяма видимост, двупо-
сочно взаимодействие
между посетителя и музей-
ния експонат с помощта на
аудио, видео, виртуална
реалностидругиспособи.В
резултат на изпълнение на
проектащебъдесъздадена
иизложенапоновначинпо-
стояннаетнографскаекспо-
зиция.
ОбщинаНесебъреразра-

ботила и цялостна концеп-
ция за благоустрояване на
северния скат вНовия град.
Частотнеяе “Създаванена
нова туристическа атрак-
циявНесебър–Скейтпарк”,
който предложихме за фи-
нансиране по мярка 3.1
“Развитие на нови туристи-
чески продукти и атракции”
вМестнатаинициативнари-
барскагрупа“Несебър-Ме-
семврия”.

Скейтпаркът ще
е и съвременно
съоръжение,

удовлетворяващо нуждите
намладотопоколение,азо-
ната,вкоятощебъдеразпо-
ложен, е предвидена за
благоустрояване със спорт-

ни съоръжения с рекреа-
ционни функции.
Полиниянаприоритетна-

таниполитикавобласттана
образователната инфра-
структура сме подготвили
проект за “Реконструкция,
ремонт, оборудване и обза-
веждане на СУ “Любен Ка-
равелов” – корпус Несебър
– стар град”. Предвижда се
учебнатасградадабъдеця-
лостно обновена.
По програма “Опазване

на околната среда и клима-
тични промени” кандидат-
ствахме за финансиране на
проекта “Черноморска
електромобилност”. По не-
гоработимвпартньорствос
общинитеДългопол,Кавар-
на, Бяла, Долни чифлик,
Приморско, сдружение АБ-
ЧО, NCE Smart Energy
Markets, Норвегия. По този
проект сме предвидили да
закупим електроавтомобил
и зарядна станция.
- Как Несебър посреща

Никулден?
- Никулден е един от най-

важните празници в Несе-
бъриниесеотнасямесосо-
бенапочиткъмденянаСве-
ти Никола. Традиционно 6
декември започва с литур-
гиявхрам“УспениеБогоро-
дично”.По-къснонапл. “Ме-
самбрия”ще се раздава ри-
бен курбан.
-Завашияграддатата9
декември е емблематич-
на - преди 37 г. влиза в
листата на ЮНЕСКО. Как
ще я отбележите?
- През последните години

наложихме традицията да
палим коледните светлини
на9декември.Организира-
ли сме и съпътстващи съби-
тия, които да създадат
истинска празничност на
деня. Заради настоящата
обстановка в страната ни
отбелязването на датата
нямадаетолковамащабно.

Предвидили сме елхата на
пл. “Жулиета Шишманова”
дазаблестив18часа,акра-
тък концерт да допълни
празничното настроение.
На9декемврищеоткриемв
Артиумцентъриизложбата
“Българската подводна ар-
хеология - 100 години под-
водни археологически от-
крития в България – Несе-
бър зад морската завеса”.
- Идват празници, с как-
ви очаквания и надежди
сте?
-Рождествоеединотнай-

важните християнски праз-
ници. Свързваме го с
човечността,
милосърдието и
чудесата, които
всички очакваме

Коледа е празник, който
всеки трябва да посрещ-
не, обграден от топлина
и обич.
На това е посветен и

базарът, който общината
и читалище “Яна Лъско-
ва” организират.
Събраните пари от

продажбата на разнични
артикули ще се предос-
тавят на БЧК, за да бъ-
дат в помощ на най-нуж-
даещите се. Този базар
е една от инициативите,
които се организират с
общинска подкрепа. Вся-
ка година от ОДК правят
благотворителна кампа-
ния за деца и младежи в
неравностойно положе-
ние.
Моите надежди и очак-

вания са за по-здрава и
успешна Нова година.
Благодарен съм за изми-
налата и съм признате-
лен за подкрепата от
моите съграждани, с кои-
то заедно реализираме
поставените цели и рабо-
тим за просперитета на
нашата община.

ДИМЧО РАЙКОВ

Имам надежди за по-здрава и успешна година
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