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Само един
почетен
гражданин
тази година
- основателката
на “Фортисимо”

Диомов качва
на сцената внука
си и внучката на
Ваня Костова -
ще изпеят “Звън на китари”
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БУРГАСMузикалният педагог
Милена Добрева � На XVII стр.

Световни компании местят
IT бизнеса си от Украйна в Бургас

Детска болница
ще лекува
пациенти от

половин България
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Николай Димитров:

Планираме
изложба в Париж

за 40 години
от приемането на

Несебър в ЮНЕСКО

� От II до VI стр.

� От VII до XIII стр.

� От XIV до XVII стр.

� От XVIII до XXIII стр.

� На ХXIII стр.

Край Велека
и Ропотамо
има най-много

риба
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2022 година:Димитър
Николов,
кмет на Бургас:

Никулден
да ни дава
енергия
за нови
успехи!

6 декември е ден, който ни обединява и ни кара да се
чувстваме като едно голямо семейство. Семейство, кое-
то живее в своя дом, наречен град Бургас. И независи-
мо дали сме тук, или на друго място, ние продължаваме
да го чувстваме като нещо мило и свидно.
Това е момент, в който отново се връщаме към стари-

те традиции и отдаваме почит към закрилника на нашия
град – свети Николай Чудотворец. Прославяме името
му, палим свещ пред неговата икона и се молим да бла-
гослови Бургас, да даде на всички ни здраве и благопо-
лучие.
На Никулден се събираме с близки и приятели, споде-

ляме с тях атмосферата на празника. Подреждаме отно-
во трапезата с рибните ястия и посрещаме на нея най-
скъпите си гости.
Използвам момента да честитя празника на всички

именици – бъдете здрави и носете името си с гордост и
достойнство. Пожелавам на рибарите винаги да се връ-
щат с пълни мрежи, а на банкерите – да са успешни в
своите професионални начинания.
В днешния ден ние с гордост казваме, че сме бургаз-

лии, защото нашият град има особена харизма.
Бургас е вдъхновение за много поети, писатели, ху-

дожници и музиканти. И нека с общи усилия да продъл-
жаваме да работим той да се утвърждава като град на
иновациите и модерните решения в различните сфери
на живота. Като център на културата и привлекателна
туристическа дестинация. Град, в който младите хора
виждат своето бъдеще, отглеждат децата си и се реали-
зират като професионалисти.
Нека Никулден да укрепва вярата ни в доброто. Да ни

прави единни, да ни дава енергия, с която да вървим
към нови успехи.

Честит празник, бургазлии и приятели на нашия град!

Северната промишле-
на зона се напълни

с предприятия и
новите инвеститори

се насочват към
зоната в подстъпите

на к-с “Меден рудник”.

ДИМЧО РАЙКОВ живот намери проявление и в програ-
мата “Моят град, моят квартал, моята
улица” по идея на кмета Димитър Ни-
колов, по която

десетки запустели места
между блоковете са
превърнати в спортни
площадки и паркинги
Досега по тази инициатива вече са

подадени 130 заявления от живущи
за облагородяване на района около
домовете им, като изпълнените
проекти са 32. Само през тази годи-
на бяха започнати 30, някои от които
вече са пред завършване, а кметът
Николов пое ангажимент програмата
да продължи до изпълнението на
всички заявления.
През 2022 г. Бургас привлече и до-

ста инвеститори. 35
нови предприятия
заработиха в Се-
верната промишле-
на зона и на практи-
касвободнитеместа
там свършиха.

7 големи
компании
вече закупиха
терени

в новия индустриа-
лен логистичен
парк, който се из-
гражда в близост
до 80-хилядния жи-
лищен комплекс

“Меден рудник”.
Със средства от общината тази го-

дина в Бургас не остана неремонтира-
на детска градина или училище, като
учебните заведения негласно се на-
преварваха какви още по-хубави ек-
стри да извоюват за възпитаниците
си. Местната администрация дори ре-
ши да използва геотермалната енер-
гия за отоплението на цяла детска
градина в комплекс “Братя Миладино-
ви”, което се прави за първи в път в
страната по пилотен българо-норвеж-
ки проект.
Изцяло с общински пари бе изгра-

ден и нов корпус на най-старото учи-
лище в Бургас “Св. св. Кирил и Мето-
дий”. Инвестицията за близо 1,5 млн.
лв. позволи на децата от началните
класове да минат в едносменен ре-
жим на обучение.
Навлизането на възобновяемите

енергийни източници в бита е залег-
нало в стратегията на общината за
модерно развитие на града.

� Общината включи
фотоволтаиците
и геотермалната
енергия в бита

� Откриха паметник
на благодетеля
Коджакафалията

Възходът на Бургас, започнал
преди 15 г., продължава и днес.
Градът се утвърди като модерно

място за живеене с визия за бъдещето.
През 2022 г. Бургас продължи да

надгражда постиженията си с нови
важни придобивки,
а най-голяма за
гражданите се
оказа пускането в
експлоатация на
56 чисто нови
електрически авто-
буса, в които пъту-
ването е много
комфортно.
Освен че са без-

шумни и с пречи-
ствателна система
срещу вируси, пре-
возните средства
не замърсяват
околната среда с
вредни газове и
чрез тях се спе-
стяват разходи за гориво, чиято цена
чувствително нарасна през последната
година. Няма го вече онзи тежък мирис
на газове по оживените кръстовища и
улици на града, коментират бургазлии.
Испанските возила окончателно

пенсионираха и старите дизелови рей-
сове по извънградските линии на те-
риторията на общината, като на тяхно
място бяха пуснати по-новите на ме-
тан, преди да бъдат заменени с елек-
трически.
Не само за въздуха, а и за морето

помисли общината. Местната управа
се сдоби за първи път със специали-
зиран подводен робот, който е инова-
тивно решение за намаляване на от-
падъците в Бургаския залив. Апаратът
се използва за изследване на морско-
то дъно и локализиране на боклуците
в него. На няколко пъти събраната ин-
формация бе използвана през лятото
за почистване на крайбрежната зона
на кризисни места.
Подобряването на качеството на

Паметникът
на Коджа-
кахалията
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Бургас смени
обществения

си транспорт с
електрически

автобуси.

лиде вече имат възможност да
опознаят в много по-големи де-
тайли миналото на това място
край бургаския квартал “Ветрен”,
в което е кипял живот още от
дълбока древност. Историята и
традициите на минералните изво-
ри бяха представени в новия де-
монстрационен център към ком-
плекса, който ги пренася във
времето на Римската империя.

С нова лодкостоянка за
40 плавателни съда се
сдоби Ченгене скеле

- туристическият комплекс, кой-
то попадна в престижната поре-
дица “Европа от високо” на “Не-
шънъл Джиографик”.
Тази година приключи и ре-

монтът на Етнографския музей в
центъра на града, който е най-го-

лемият по рода си в Югоизточна
България с изключително богата
експозиция. Сградата, която е
паметник на културата, бе напъл-
но обновена, а експонатите са
представени по атрактивен за
посетителите начин. В двора на
музея са изградени нови ателие-
та за реставрация на артефакти

и провеждане на демонстрации
по различни занаяти.
Бургас добави още чар в ста-

рата си част с нова уличка на за-
наятите, в каквато превърна за-
пустялата “Алеко Константинов”.
Там художници и антиквари из-
лагат интересни стоки, които
привличат местни хора и туристи.

Затова тази година тя засне с
дрон покривите на Бургас, за да
изчисли на каква площ и къде
могат да се използват за добив
на слънчева енергия. Целта е
гражданите и бизнесът да бъдат
улеснени при вземането на ре-
шения дали да инвестират в мон-
таж на фотоволтаици над домо-
вете, или над офисите.
Бургас най-после се сдоби с

паметник на благодетеля си
Александър Г. Коджакафалията,
наричан признателно от местни-
те жители “бащицата”. Най-голе-
мият дарител в България, който с
много труд и лишения натрупва
състояние и става влиятелен тър-
говец в началото на ХХ век, но
въпреки богатството си запазва
своята скромност и отдаденост
към съгражданите си, незаслу-
жено бе останал без мемориал в
родния си град заради творчески
разногласия, които общината ус-
пя да тушира.
От това лято посетителите на

туристическия комплекс Акве Ка-

Ченгене
скеле
попадна в
полезрението
на “Нешънъл
Джиографик”.

Първи в страната с
най-много деца до 14 г.
Над половината от населението в

областта живее в Бургас. По данни
на НСИ от последното преброяване
това прави 51,7% от всичките 380
286 души. В периода между послед-
ните две преброявания населението
на областта е намаляло с 35 531 ду-
ши, или 8,1%. Въпреки това Бургас
продължава да е четвъртият по голе-
мина град след София, Пловдив и
Варна със 198 035 жители.

Те са намалели с 558 души през
последните 10 години, но въпреки то-
ва градът продължава да е магнит за
младите хора. Именно на него се дъл-
жи делът от 15,3% на подрастващите
до 18 г. в областта, което я нарежда
на второ място в страната по този по-
казател. Градът обаче е на първо мя-
сто по брой деца до 14 г. Тенденция-
та за увеличаване на младото насе-
ление в региона е от 2014 г.
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В Бургас има 
два университета – 
държавен и частен,  
четири колежа и 
филиал на Нацио-
налната худо-
жествена 
академия

Първокласниците 
през учебната 
2021-2022 г. са 

2000.

В  59 
училища и гимназии 
се обучават 

12 000 
ученици.

98% от гимназистите 
в града Бургас  изучават 
чужд език, а 

73% от 
тях учат 
поне два 
чужди езика.
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Бургас ще е новият академичен център –
Софийският
университет
отваря филиал
край морето

Студентите на СУ ще ползват
общежитията на държавния бур-
гаски ВУЗ “Проф. д-р Асен Злата-
ров”. В него годишно се обучават
над 3000 студенти в 30 специал-
ности, разпределени в 5 факулте-
та и 3 колежа.
През 2019 г. след дълга битка

на общинската администрация бе
разкрит Медицински факултет, в
който се обучават студенти в
образователно-квалификационна
степен "магистър" по медицина.
Идеята в Бургас да има Медицин-
ски факултет, който да вдигне ни-
вото на здравеопазването, се
превърна в лична кауза на кмета
Димитър Николов и обедини по-
литици, общинари и обществени-
ци. А миналата година съвместно
с американска корпорация - ли-
дер в областта на академичните
и индустриалните решения, които
използват виртуална и добавена
реалност,

университетът внедри
свръхмодерен EON-XR
център за подготовка
и обучение
Над 2000 студенти годишно се

обучават в Бургаския свободен
университет, който предлага цен-
трове по икономически и упра-
вленски науки, юридически нау-
ки, хуманитарни науки и инфор-
матика и технически науки. Бур-
гаското висше училище работи
по над 20 договора с университе-
ти в Европа за обмен на студенти
и преподаватели.
Според образователни експер-

ти в последните години се наблю-
дава тенденция за увеличаване
броя на учениците, завършващи
VII клас. В Бургас има 12 профе-
сионални гимназии, в които се
обучават над 6000 ученици. Учи-
лищата активно участват в про-
грамата “Професии и бъдеще”, по
която професионалното образова-

ние става по-модерно, въвеждат
се нови направления, които оси-
гуряват връзка между училището
и бизнеса. Сред новите над 15
специалности, въведени по тази
програма, са “Електрически пре-
возни средства” с фокус върху
софтуерното поддържане на ав-
томобила в Професионалната
гимназия по транспорт, “Авиа-
ционен техника” в Професионал-
на гимназия по механотехника и
“Програмиране на изкуствен ин-
телект” в Професионалната гим-
назия по компютърно програми-
ране и иновации, позната на бур-
газлии като IT гимназията. Тя е
без аналог и

в нея учат деца
от цялата страна,

за които са осигурени прекрасни
битови условия. Гимназията ста-
на “Дигитално училище на годи-
ната” за 2022-а - за успешно съ-
трудничество между община,
бизнес и образование.
От миналата година и езикови-

те гимназии предлагат STEM про-
филирани и STEM професионални
паралелки. Английската гимназия
въведе актуалната специалност
“Графичен дизайн” с профил “При-
родни науки”, Руската гимназия и
Гимназията за романски езици
обучават в предприемачество, а
Немската гимназия предлага ма-
тематически профил. Така бъде-
щите зрелостници имат възмож-
ност едновременно с интензивно-
то изучаване на чужд език да по-
лучат и сертификат за професио-
нална квалификация, съобразена
с нуждите на пазара на труда.

Това е работещият модел според
бургаския кмет

Димитър Николов,
който не пести средства
за модернизиране
на училищата

въпреки ковидпандемията и вой-
ната в Украйна. “Задачата ни ка-
то местна власт е да сближаваме
интересите на бизнеса и образо-
ванието в името на просперитета
на Бургас. Затова ще продължим
да подкрепяме обучения, органи-
зирани от IT и аутсорсинг инду-
стрията, защото те предпочитат
сами да си подготвят кадрите,
които впоследствие да наемат”,
смята кметът.
Успоредно с въвеждането на

нови, атрактивни специалности
върви и обновяването и разширя-
ването на бургаските училища.
През 2022 г. врати отвори новият
модерен корпус на най-старото
бургаско училище СУ “Св. св. Ки-
рил и Методий”. В него има физ-
културен салон, мултифункцио-
нални зали, оборудвани с инте-
рактивни панели, а просторна те-
раса с градина предоставя въз-
можност за класна дейност на
открито. Силуетът на новия кор-
пус, в който тренират и учат над
1150 ученици, е модерен, но ко-
респондира със стила баухаус, в
който е сградата на училището,
построено преди 90 г.
Въпреки финансовите трудности

общината построи и две нови дет-
ски градини тази година.
За пълно обновяване на други

две детски градини и шест учили-
ща общината ще кандидатства по
процедурата “Модернизация на
образователната среда” на На-
ционалния план за възстановява-
не и устойчивост. Едно от пред-
ложенията е свързано с недости-
га на места в ОУ “Христо Ботев”
в кв. “Сарафово”.
Проект за изграждане на при-

стройка и ремонт на сградата има
от година и половина. От тогава
администрацията търси подкрепа
от държавата, но без резултат.
Това принуди общинската админи-
страция да стартира дарителска
кампания и с кредитен ресурс да
осигури 1 200 000 лв., за да за-
почне новия корпус на училището.

Бургас се превръща в акаде-
мичен център, който поема
студенти от цяла Югоизточ-

на България. След като през
2018 г. беше открит филиал на
Националната художествена ака-
демия и проектът се оказа успе-
шен, предстои в морския град да
стъпи и Софийският университет
“Св. Кл. Охридски”. Това е една
от идеите на община Бургас за
надграждане на образованието в
региона, по която работи от ня-
колко години.
Добрата новина дойде преди

месец, когато проектът за бурга-
ския филиал на СУ бе внесен в
МС. Пред “24 часа” ректорът
проф. Атанас Герджиков заяви,
че приемът ще е от догодина.
Той ще е за

90 студенти в
две направления –
“Музикално и танцово изку-

ство” и “Религия и теология”.
Предлагат се магистърски спе-
циалности - “Църковен менидж-
мънт” и “Християнско поклонни-
чество”, задочно обучение, бака-
лавърска степен “Музикални ме-
дийни технологии и тонрежису-
ра” - редовно обучение, както и
магистърските специалности ре-
довно обучение “Аудио-визуален
дизайн” и “Филмова и сценична
музика”.
В Бургас ще работят 20 препо-

даватели, които са на щат в СУ,
и още 10, назначени специално
за филиала.

ТОНИ ЩИЛИЯНОВА

� Общината непрекъснато
обновява училища и строи
модерни детски градини

� Професионални и езикови
гимназии се обвързват с бизнеса
чрез атрактивни специалности

В новия кор-
пус на СУ
“Св. св. Кирил
и Методий”
е изграден
просторен
физкултурен
салон.

Класните стаи за първокласниците са модерни и уютни.
Те са оборудвани със съвременни технологии по проект
“Първокласно начало”.
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Така ще из-
глежда детска-

та болница в
Бургас. В нея

ще работят ме-
дици от над 15
специалности,

свързани с дет-
ското здраве.

Базата на Комплексния онкологичен център непрекъсна-
то се надгражда с високотехнологична апаратура.

VВТОРНИК, 6 ДЕКЕМВРИ 2022 Г.

ТОНИ ЩИЛИЯНОВА

2022 г. бе ключова за един от
най-важните проекти на община
Бургас в областта на здравеопаз-
ването – изграждане на високо-
технологична детска болница,
която да осигури адекватно ком-
плексно лечение и грижа по ос-
новни специалности, засягащи
детското здраве. Многопрофил-
ната болница “Света Анастасия”
ще обслужва пациенти от Югоиз-
точна България и ще работи в
синхрон с Националната детска
болница, която бе определена от
Министерския съвет като приори-
тетен национален обект.
“Нейното изграждане предстои

в следващите няколко години, но
тя няма как да съществува и да
функционира стабилно, ако не са
създадени възможности за взаи-
модействие с няколко регионал-
ни детски болници. Бургаският
проект вече е включен в тази на-
ционална здравна инфраструкту-
ра. Той е първият, който е готов
напълно по отношение на под-
робните анализи за нуждите от
здравни грижи на децата от
Югоизточна България”, коменти-
ра кметът Димитър Николов.
Предвижда се структурата,

обхватът и дейностите на детска-
та болница в Бургас да бъдат на-
пълно синхронизирани с проекта
за Национална детска болница.
Така в случаите, когато става ду-
ма за медицински проблем, кой-
то не може да бъде решен в
Бургас, пациентите ще бъдат
поети от специалистите в София.
8-етажната детска болница

ще бъде близо до
УМБАЛ - Бургас
Тя ще се разгърне на 24 000

кв. м, като ще има и външни про-
странства за разходка и игра,
паркинг за специализирани авто-
мобили и хора с увреждания. В
болницата ще се осъществява
лечение по основни за детската
възраст специалности – педиа-
трия, детска кардиология, хирур-
гия, ендокринология, нефрология,
пулмология и фтизиатрия, кли-
нична хематология и онкохемато-
логия, както и по лицево-челюст-
на хирургия, алергология, очни
болести, УНГ, ортопедия и трав-
матология, инфекциозни болести,
рехабилитация и т. н. Болницата
ще разполага със 133 легла, от
които10интензивни, кактоисмул-
типрофилно Спешно отделение.
На разположение на пациенти-

те ще бъдат 27 консултативни и
9 амбулаторни кабинета, стацио-
нар за краткосрочен престой,
дневен психиатричен стационар,
3 операционни зали, лаборато-
рен блок и образна диагностика.
Философията за създаване на

лечебно заведение от нов тип
определя цялостната концепция
за детската болница в Бургас –
от проучването и определянето
на параметрите за дейността на
болницата през определяне на

Детска болница
ще приема пациенти
от половин България,
ще работи в синхрон
с националната
принципите на работата є и до
цялостния екстериорен и инте-
риорен дизайн на сградата, под-
ходящото оборудване и съпът-
стващата инфраструктура.
Детската болница ще бъде съ-

образена с околната среда и ще
разполага с максимална енергий-
на ефективност и използване на
екологично чисти продукти и тех-
нологии. През пролетта проектът
бе представен пред общинските
съветници и обществеността от
екипа

консултанти от
испанския
консорциум IDOM
В края на септември община

Бургас обяви обществена поръч-
ка за проектиране и строител-
ство на болницата. С техническа-
та помощ, осигурена от Европей-
ската инвестиционна банка, ис-
панските експерти подготвиха
предложение за оборудването на
болницата.
То включва както пълната ме-

дицинска апаратура за диагнос-
тика и лечение, така и предло-
жение за цялостното обзавежда-
не на всички помещения – бол-
нични стаи, лаборатории, кабине-
ти, помещения за игра и учене.
В края на ноември общинските
съветници дадоха зелена светли-
на за кредит от Европейска ин-
вестиционна банка. Общината
използва възможностите за
външно финансиране по опера-
тивните програми на ЕС и от на-
ционалния бюджет, но е необхо-
димо да осигури и собствени
средства, обясни кметът Николов.
Пред съветниците той

защити позицията, че
общината може да
си позволи заем,

тъй като въпреки кризите остава
финансово стабилна. Увереност
завъзможноститеєдапоемаиобс-
лужваобщинскидългдаваоценка-
та на Агенцията за кредитен рей-
тинг(БАКР)зазапазваненаприсъ-
дениякредитенрейтинг, уточняват
от общинската администрация.
“Нямаше да се справим в под-

готовката на този проект през
последните 2 г. и половина без
помощта на Европейската инве-
стиционна банка. Дотук банката

финансира и се грижи за реали-
зирането на този проект, а в мо-
мента осигурява мониторинг на
обществената поръчка за сграда-
та. Когато консорциумът от чуж-
дестранни експерти приключи
работата си, ще бъде осигурена
втора грантова схема за контрол
на процеса на строителство, под-
готовка на специалистите, осигу-
ряване на възможност за посе-
щение и обучение в различни
европейски болници, които са
част от Европейската мрежа на
детските болници. С нея вече
имаме подписано партньорство“,
допълва Николов.

� МБАЛ “Света Анастасия”
ще осигури медици от над
15 специалности и
високотехнологично оборудване

� По-сложните случаи
ще се поемат от
педиатрите в София

Топспециалисти от цялата
страна вече лекуват в града
Истинска революция в привличане на

здравни кадри от цялата страна бе постиг-
ната през 2022 г. в Бургас. Тази политика
е сред приоритетите на кмета Николов и
екипа му още от първия му
мандат, с основна цел да се
вдигне нивото на здравеопазва-
не в морската община. Ембле-
матични имена от лекарското
съсловие вече работят както в
частните, така и в общинските
здравни центрове. Увеличиха
се и инвестициите в специали-
зирана медицинска апаратура
най-вече за Комплексния онко-
логичен център. Оборудването
е за изграждане на радиохи-
мична лаборатория и включва
хистероскопски сет с помпа и
камера, дозов калибратор и те-

стов източник, светлинен микроскоп, за-
мразяващ микротом и парафинов център,
дерматом, дрил система и мешграф, моби-
лен дигитален ехограф с 3 трансдюсера.
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Инж. Петко Драгнев,
управител на “Бургасбус” ЕООД:

С фотоволтаична
централа
ще зареждаме
електрическите автобуси
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Бойната фрегата “Верни”
ложби, фолклорни концерти, арт-
базари, а трите експозиции на
Регионалния музей ще работят
без входна такса.
В Бургас

ще има пет открити
сцени, от които ще
звучи музика в
различни стилове

– в градинката до Часовника, на
ул.“Александровска” срещу без-
истена, на уличката на занаяти-
те “Алеко Константинов”, на
ул.“Богориди” до Археологиче-
ския музей и на малката уличка
“Милин камък” до сградата на
Областната администрация. На
тях ще се изявяват местни арти-
сти, самодейни състави и възпи-
таници на музикалното училище
НУМСИ “Панчо Владигеров”.
Паралелни празнични събития

ще има и в туристическия ком-
плекс “Ченгене скеле” край Бур-
гас. Там ще отвори Рибарско
коледно селце, а за да е още
по-романтично преживяването,

общинският кораб
“Бургус” ще вози
пасажери до Ченгенето

от 12 и 13 ч на 6 декември.
Атрактивният туристически

комплекс край Рибарското сели-
ще ще бъде и един от петте
пункта, в които на Никулден ще
се раздава празничен рибен кур-
бан. Вкусна чорба ще може да
се опита на две места в центъра
на Бургас – до Часовника и Ком-
паса, на Магазия 1 в Морска га-
ра и в храм “Св.Николай Чудо-
творец” в най-големия жилищен
комплекс “Меден рудник”.
Преди това обаче ще се спази

традицията по освещаване на ни-
кулденска обредна трапеза. И
тази година ритуалът ще бъде
извършен в градинката до Часов-
ника. Празникът ще се усети и
по бургаските квартали, където
също ще има много музикални и
кулинарни събития.

акостира на Никулден,
отваря врати за бургазлии

Фрегатата “Верни” ще
акостира в Бургас на
Никулден и това ще е

специален жест на военните
към бургазлии, за да стане
празникът още по-вълнуващ и
незабравим.
Бойната фрегата на Военно-

морските сили ще застане в
района на Морска гара и ще
бъде с празнична украса и
илюминация. На 6 декември
между 10 и 12 ч бойният кораб
ще приема посетители, които
искат да го разгледат отблизо.
Точно в 13 ч “Верни”, заедно

с останалите плавателни съдо-
ве в пристанището,

ще поздрави
гражданите със
съвместен сигнал
от корабните сирени
Час по-късно пред сградата на

общината стотици именици ще
застанат до кмета Димитър Ни-
колов за традиционната “златна
снимка” на Никулден.

За пръв път тази година никул-
денският концерт ще бъде в две
вечери – на 6 и 7 декември. По
традиция събитието ще е на пло-
щад “Тройката”, а водещ ще бъ-
де актрисата Гергана Стоянова,
която е бургазлийка.
На 6 декември публиката ще

се забавлява с братя Аргирови,
група FOUR, Мариана Добрева и
Михаела Михайлова, вокална гру-
па “Фортисимо”, Калоян Николов,
Бургаския духов оркестър, актьо-
ра Стоян Памуков и DJ Pancho.
И тази година по време на ни-

кулденския концерт ще бъдат за-
палени светлините на градската
елхаиколеднатаукрасавцентъра.
“Трамвай №5” и Deep Zone

Project ще излязат на сцената
във втората празнична вечер.
Освен вечерните спектакли на

“Тройката” ще има много съпът-
стващи културни събития – из-

ТОНИ ЩИЛИЯНОВА
Никул-
денските
празници
започна-
ха с
базар в
туристи-
ческия
комплекс
„Ченгене
скеле“.

Градът празнува два дни с
братя Аргирови, “Травмай №5”
и много местни артисти

Никул-
денската
трапеза
се осве-
щава,

преди от
нея да
опитат
бургаз-

лии и го-
стите на
града.

ДИМЧО РАЙКОВ

- Как се отразява на обществе-
ния транспорт пускането на елек-
трическите автобуси, г-н Драгнев?
- Първо, повиши се качеството на

предлаганата услуга - комфорт, удоб-
ство, спазване на разписанията.
С електрическите автобуси се по-

добри качеството на въздуха в Бур-
гас - особено в зоните с натоварен
трафик в централната част на града,
край Морската градина и в жилищни-
те комплекси.
На трето, но не на последно място,

чрез тях подобрихме и техническата
готовност на “Бургасбус” ЕООД, за-
щото автобусите “Соларис”, доставе-
ни по проект “Интегриран градски
транспорт”, натрупаха сериозен про-
бег за 10 г. и можем да предвидим
за тях допълнителни ремонти.
- Благодарение на рейсовете на

ток ли успявате да задържите це-
ните на билета въпреки високите
цени на горивата?
- “Бургасбус” ЕООД експлоатира

автобуси с двигатели на дизел и ме-
тан, с електрическо задвижване на
батерии и тролейбуси, захранвани от
въздушно-контактната мрежа. Това
ни дава възможност за гъвкавост в
експлоатацията на автопарка, като
натоварваме тези автобуси, при кои-
то цената на горивото е най-ниска, и

с това целим да запазим стойността
на превоза поносима за гражданите.
- Планирате ли да подновите це-

лия автопарк с електрически вози-
ла?
- Както вече казах, след 2-3 г. авто-

бусите “Соларис” ще са изчерпали
ресурса си и ще се нуждаят от под-
мяна. Затова следим всички програ-
ми за европейско финансиране и при
възможност ще участваме с проект
за подмяна на подвижния състав. Да-
ли новите автобуси ще бъдат елек-
трически, водородни или други, ще
решим след анализ на пазара на но-
ви автобуси и на необходимата ин-
фраструктура и възможностите, с кои-
то разполагаме.
- Предвиждате ли нововъведения

или нови линии?
- Работим усилено по проект за из-

граждане на фотоволтаична центра-
ла. Енергията от нея ще захранва за-
рядните станции на електрическите
автобуси. Разчетите ни са до лятото
тя да бъде въведена в експлоатация,
за да намалим разходите за ток.
Въвеждане на нови линии от разви-

тието на града и нуждата за нашите
съграждани да бъдат обслужвани. Яс-
но е, че новоизграждащите се жи-
лищни и промишлени зони се нужда-
ят от обществен транспорт, който пък
е опора в тяхното развитие.

ЧЕСТИТ НИКУЛДЕН! Пожелавам на всички бургазлии много
здраве, по-спокойни дни през 2023 година и Весели празници !

Всяка го-
дина на

Никулден
бургаски-
ят кмет
Димитър
Николов
разчупва
обредна
пита.
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Световни IT компании се
местят от Украйна в Бургас

Бургас е един от най-бързо
развиващите се градове в стра-
ната с много добри условия за
живот, бизнес и туризъм. Разпо-
ложен на Южното черноморско
крайбрежие, заобиколен от мо-
ре и три езера, градът има из-
ключително благоприятно гео-
стратегическо положение и
предлага на инвеститорите уни-

кални възможности. Бургас е
утвърден търговски и транспор-
тен център с международно ле-
тище, което преди ковид панде-
мията обслужваше 2,8 млн. път-
ници годишно, и едно от най-го-

лемите пристанища на Черно
море. Има добре развита транс-
портна инфраструктура,

оттук минава
Общоевропейският
транспортен
коридор №8

- най-кратката сухоземна връз-
ка между Адриатическото и
Черноморското крайбрежие.
Проучване, направено от Бъл-

гарската аутсорсинг асоциация,
показва, че работната сила в
Бургас е добре образована и го-
ворещи няколко чужди езика.
Градът разполага с висококва-

лифицирани служители, с инду-
стриален и логистичен парк, в
който се строят модерни пред-
приятия в няколко промишлени
зони. “Северната” вече е почти
изцяло заета – там реално ра-
ботят 35 предприятия, а свобод-
ните терени свършват.
В момента голяма турска ком-

пания, кoятo пpoизвeждa
лyкcoзни ceдaлки и aкycтични
cтeнни пaнeли зa кинocaлoни,
кoнфepeнтни зaли, cпopтни
cъopъжeния и yчилищa, прави
coбcтвeнa бaзa на терен от 9
дка. Очаква се с инвecтициятa
да осигури 40 paбoтни мecтa.
В зона “Север” ще заработят

предприятия за пpoизвoдcтвo нa
здpaвocлoвни дecepти и xpaнa
зa дoмaшни любимци. Произ-
водственият кoмплeкc щe е за
нaд 10 млн. лв. Той ще дава ра-

бота на повече от 100 души. На
финал е и изграждането на два
завода за производство на опа-
ковки за хранително-вкусовата
промишленост и за метални
елементи, които ще отворят
още стотина работни места.
Най-голямата инвестиция,

която чака Бургас, е

завод за бронирани
автомобили по
стандартите на НАТО

за над 300 работници. Първона-
чалната инвестиция е 20 млн.
лв., а проектът ще се реализира
на етапи. До края на 2024 г.
трябва да бъде завършено ос-
новното производствено хале.
Очакванията на местната власт
са производството да предизви-
ка интерес към града от страна
и на други фирми, които предла-
гат детайли и системи, свързани
с дейността на инвеститора.
Компанията, собственост на
българския емигрант Антон Сте-
фов, който живее и развива биз-
нес в САЩ, ще финансира про-
грами за обучение на кадрите
на място.
Заради липсата на свободни

терени край Бургаското езеро
индустриалният парк се разши-
рява в посока към кв. “Меден
рудник”. Там 7 кoмпaнии вeчe
ca зaкyпили парцели, но липcвa
нeoбxoдимaтa инфpacтpyктypa,
за да започнат да строят.

(Продължава на X стр.)

ТОНИ ЩИЛИЯНОВА “Северната” индустриална зона е почти напълно заета.

� Дигитални номади са
новите жители край морето

� Индустриалният парк се
разширява към “Меден рудник”

� Градът се ориентира към
развитие на високи технологии
и индустрия с добавена стойност

Над 1 млрд. лева
усвоени по оперативни
програми, общината е
първенец по саниране

млн.лв. По оперативна
програма „Региони в ра-
стеж“ в Бургаска област
са сключени 54 догово-
ра за 147 млн. лв. Дан-
ните показват, че усвоя-
ването на средства от
европейските фондове е
надсредното застраната.
Бургас е първенец и

по брой санирани жили-
ща от първия етап на
програмата за енергийна
ефективност – над 400 .
Интересът и сега е мно-
го голям, а за да подпо-
могне гражданите, об-
щината отвори Енергиен
офис, в който експерти
разясняват всички про-
цедури по санирането.

Над 1 млрд. лв. са ус-
воени по оперативни
програми в предишния
оперативен период, от-
читат от Областния ин-
формационен център.
Изцяло безвъзмездната
помощ е в размер на
около 688 млн. лв. Пари-
те са усвоени от 2329
бенефиценти. Най-много

проекти – общо 2100,
бизнесът е реализирал
по оперативна програма
“Иновации и конкурентос-
пособност”, в която са ус-
воениобщо98613437лв.
Четири са реализира-

ните в региона инфра-
структурни проекта, но
затова пък средствата за
тях са най-много – 15
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какъв достъп до международни
пазари имат в страни от и извън
Европейския съюз и колко бър-
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Общината вкара 3431
“живи” предприятия в

зо се разширяват.
Платформата предоставя дан-

ни и анализи, обхващащи почти
всички предприятия в Бургас.
Чрез филтриране потребителите
могат да се ориентират към от-
делните сектори. Идеята при
създаването на интерактивната
карта е повечето бургаски фир-
ми да бъдат събрани на едно
място и да има обмен на инфор-
мация между тях. Платформата
дава общ поглед върху иконо-
мическия потенциал в региона,
както и възможност за намира-
не на партньорства в различни
икономически сектори.
“Това е отворена платформа,

в която всяка фирма може да се
регистрира, ако желае. Данните
са попълнени чрез анкетно
проучване, а заявки за включ-
ване получаваме всяка седми-
ца", допълва Ивелина Стратева.
Към момента са регистрирани

3431 фирми, в които работят 65
593 души. Малко над 2000 са
дружествата с персонал от 5 до
10 човека, а малко над 1000 са
фирмите, в които работят между
10 и 50 човека. Четири са мега-
дружествата в Бургас и региона
(или със седалище в града), в
които са наети над 1000 служи-
тели, става ясно от интерактив-
ната бизнес карта. Най-много
работни места осигурява рафи-
нерията “Лукойл Нефтохим” -
общо 1362, следвана от ВиК -
Бургас, с 1272 работници и слу-
жители.

Подробна картина на “жи-
вия” бизнес в Бургас
представя онлайн порта-

лът businessmap.burgas.bg, раз-
работен от общинската админи-
страция. Чрез комбинация от
визуализации на карти, графики
и таблични данни платформата
разкрива образа на бизнес сек-
тора и бургаската икономика
такъв, какъвто е.
Градът е единствен в страна-

та, който онагледява по такъв
начин целия си бизнес сектор,
коментира Ивелина Шавова-
Стратева, шеф на дирекция
“Икономика и стопанска дей-
ност” в община Бургас.

Интерактивната бизнес карта представя реалната икономика в Бургас и
региона.

Картата демонстрира впечат-
ляващия растеж на бизнеса, къ-
де се намират предприятията,

интерактивна бизнес карта
ТОНИ ЩИЛИЯНОВА

Платформата няма аналог
в страната, помага на
работодатели и инвеститори

Световни IT компании...
(Продължение от VIII стр.)
Въпреки големия инвеститорски ин-

терес и раздвижването на туристиче-
ския бранш след края на ковид пан-
демията все още има какво да се же-
лае по отношение на жизнения стан-
дарт.

Средната брутна
работна заплата
в област Бургас е
1365 лв. при 1730 лв.
средна за страната,

сочат данните на статистическото
бюро “Югоизток” за второто тримесе-
чие на годината. Това нарежда Бур-
гас на 11-о място спрямо останалите
области на страната. Но в сравнение
с първото тримесечие на годината
средната заплата в областта се уве-
личава със 7,3%. Икономическите
дейности, в които е регистрирано
най-голямо увеличение, са селското
и рибното стопанство - с 18,7%, и
образованието - с 16,4%. Спрямо съ-
щия период на миналата година ра-
ботната заплата скача с 14,8%, като
обичайно увеличението е по-осезае-
мо в частния сектор – със 17%, дока-
то в обществения то е с 9,7%. Най-
високи са заплатите в сектор “Създа-
ване и разпространяване на инфор-
мация и далекосъобщения”, следвани
от сектора за производство на еле-
нергия, от държавното управление и
образованието. Най-нископлатени са
кадрите от администрацията и търго-
вията с недвижими имоти. По брой
трудово наети областта заема 4-о
място сред 28-те области в страната
- 120 600 души са били на трудов до-
говор в края на юни, сочи статисти-
ката.

Военният конфликт в Украйна, кой-
то се отрази негативно на цялата ни
икономика, в Бургас имаше и поло-
жителен ефект, отбелязват анализа-
тори. Тук част от бизнеса си пре-
хвърлиха световни компании от IT
сектора, премествайки екипите си от
Украйна в Бургас. А това според ек-
сперти се е отразило добре на IT ек-
осистемата в региона, тъй като става
дума за висококвалифицирани работ-
ници в сферата на високите техноло-
гии, което налага и сформирането на
допълнителни, поддържащи екипи на
ниво “джуниър” от страна на бизнеса.
Като цяло инвазията на украински
компютърни специалисти се опреде-
ля като глътка въздух за IT сектора в
Бургас, който продължава да понася
ударите от липсата на висококвали-
фицирани кадри, голяма част от кои-
то избират реализация в чужбина.
Но не само украински IT-та избират
морето за свое работно място. По-
край пандемията от коронавирус
Бургас се оформи като хъб на диги-
тални номади от цял свят, а полити-
ката на местната администрация е да
насърчава тази тенденция, като съ-
здава добра среда за работа и заба-
вления. Така от дефект ковид панде-
мията се превърна в ефект. Големи
чужди компании в областта на аут-
сорсинга стъпиха в Бургас и наеха
хора, освободени от туристическия
бранш. Те продължават да работят и
в момента, а успоредно с това тук
идват много млади хора от различни
държави, които с уменията си могат
да работят от всяка точка на света.
Усилията на общината да привлича
много нови жители всъщност не са от
вчера и имат пряка връзка с напра-
веното през последните години за
подобряване на градската среда.
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Честит празник, Бургас!
www.montessorischool.bg

XIIВТОРНИК, 6 ДЕКЕМВРИ 2022 Г.

Деляна Цонева,
председател на

Бургаската регионална
туристическа камара: Нима България отстъпва по

ДИМЧО РАЙКОВ ят дали да посети втори
път нашата страна. Раз-
читаме, че общините и
държавните органи ще
започнат да решават
проблеми с паркирането,
инфраструктурата, стопа-
нисването на плажовете
и пр. Регионалната тури-
стическа камара е в по-
стоянен контакт с мест-
ната власт и сигнализи-
раме при всеки проблем,
срещаме разбиране и
помощ от тяхна страна,
но въпросът е да се взе-
мат превантивни мерки,
да не стигаме до пробле-
ми от това естество. За
целта е нужна цялостна
концепция и стратегия за
развитие на туризма по
нашето Черноморие.
- С какво Гърция и

Турция остават най-
силната конкуренция?
- С добра стратегия в

туризма, инвестиции,
държавни стимули за от-
расъла, с пътна инфра-
структура, обгриженост
на музейните находки,
съотношението цена/ка-
чество, а и сезонът и в
двете държави е доста
по-дълъг - можете още
през април и май да раз-
читате на топло време.

Имат
изключително
силна реклама

и успяват да се наложат
в съзнанието на потреби-
теля като добро място за
почивка.
А нима България по

нещо отстъпва като исто-
рия на нашите съседки?
Липсва ни цялостна
стратегия и инвестиции
на държавно ниво. На-
шето Министерство на
туризма не разполага с
такъв ресурс в сравнение
с Гърция и Турция. Се-
гашният министър на ту-
ризма полага спартански
усилия - без пари да ре-
кламираш дестинация,
това е все едно без пари
да разработваш хотел.
Той правилно нацели съ-
щността на страната ни,
основата, върху която
всеки в туризма трябва
да гради своето управле-
ние - траките и тяхната
култура, както и природ-
ните дадености и богат-
ства на страната ни. То-
ва ни прави различни от
останалите и ни показва
неподражаема идентич-
ност. И турците имат
Черноморие и планини,
и Гърците имате плани-
ни и море. И двете дър-
жави имат проблеми с
кадрите като нас и ни-
вото на обслужването
пада. В цяла Европа то-
ва е проблем.

- Г-жо Цонева, как
вървят записванията
за следващия летен се-
зон?
- Днес много трудно се

правят прогнози заради
сложната икономическа
и политическа обстанов-
ка в цял свят. По тази
причина и туристите не
правят масово ранни за-
писвания. В БРТК отчи-
таме, че записванията са
относително добри, но
вероятно пак ще се за-
бавят и ще бъдат “ласт
минит” записвания. По-
голяма яснота около тем-
па на резервации ще
има след Нова година.
Доброто е, че туристиче-
ските борси, в които Бъл-
гария участва, показват
повишен интерес към на-
шата страна и желание
на чуждестранните туро-
ператори да предлагат
активно в летните си
програми “Дестинация
България”.
- Отразява ли се ин-

флацията на цената на
пакетите и какво ще е
увеличението?
- Разбира се, че се от-

разява! Колкото и да се
опитва браншът да за-
държа цените при стрем-

главото повишаване на
ток, газ и всички компо-
ненти на туристическия
продукт, това е икономи-
чески необосновано. За
сметка на маржа

пакетите са
поскъпнали
между 5 и 20%
- През 2021 г. в пан-

демията българите спа-
сиха сезона, това лято
- англичаните и поля-
ците. Очаквате ли дого-
дина друг пазар да се
раздвижи, например
немският, който отбе-
лязва голям спад през
последните години?
- Наши членове, които

работят с Германия, каз-
ват, че германците са

много чувствителни на
тема сигурност и се ко-
лебаят да правят резер-
вации в България поради
близостта ни с Украйна,
но вероятно и при тях за-
писванията ще тръгнат
на по-късен етап. Не би-
ва да се пренебрегва
фактът, че и там има ин-
флация и повечето ни
клиенти не бързат да
харчат пари за лятната
си ваканция. Необходима
е и много силна реклама
в насока “България - си-
гурна дестинация”.
- Ако свърши скоро

войната, ще се върнат
ли руснаци и украинци
на нашето море?
- Приключването на

войната ще доведе до
благоприятно развитие
не само в сферата на ту-
ризма, но за тези два па-
зара сме скептично на-
строени. Възстановява-
нето на украинската ико-
номика ще отнеме годи-
ни, а Русия вероятно
скоро няма да бъде до-
пусната до нашите ку-
рорти по политически
причини. Да не забравя-
ме, че и там ще послед-
ва икономическа неста-
билност и въпреки че
руснаците харесват на-
шата страна, ще търсят
почивки на най-изгодни
цени, които ние в срав-
нение с Турция, Гърция и
Египет в близко бъдеще
не можем да предложим.
- Да очакваме ли не-

традиционни досега па-
зари да припознаят на-
шите курорти като мя-
сто за почивка?
- Защо да не очаква-

ме?! В условия на панде-

мии и кризи винаги са се
раждали новаторски ре-
шения в стремежа да се
оцелее на пазара. В мо-
мента целият свят е в из-
ключително сложна си-
туация - политическа,
икономическа, здравна.
Това предполага търсе-
нето на различни пазари
от досега съществуващи-
те т.е. нетрадиционни па-
зари с нетрадиционни
решения. Профилът на
туриста вече е изменен.
Но за да разчитаме на
нови пазари, е необходи-
мо не само облекчаване
на визовия режим към
трети страни, но и рекла-
ма за предимствата на
страната ни пред другите
туристически дестинации
извън ЕС, които са много
силна конкуренция.
- Заради пандемията

българите се върнаха
на българските курор-
ти, ще остане ли това
трайна тенденция?
- Със сигурност бълга-

рите преоткриха нашето
Черноморие и в условия-
та на растяща инфлация
в цял свят българите ще
останат по курортите ни.
България има много по-
добри дадености от ре-
дица други държави и
бизнесът доказа, че и у
нас се предлага каче-
ствен продукт. Разбира
се, пречат ни неуредици
като пътна инфраструкту-
ра, концесии и др., но
считаме, че точно те все
още не влияят на избора
на българския турист -
той е привикнал с тях.
На чуждестранния ту-
рист тези неуредици със
сигурност ще му повлия-

� Двете съседни държави имат
добра стратегия в туризма,
държавни стимули, разумно
съотношение цена/качество,
а и сезонът е доста по-дълъг

� Заради войната морето
България трябва да се
рекламира като
сигурна дестинация
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1. Полша

2. Великобритания

3. Чехия

4. Германия

5. Израел

6. Словакия

7. Унгария

8. Австрия

9. Нидерландия

10. Други

Туристи, пристигнали на летище Бургас 
през юни - септември 2022 г. в сравнение с 2019 г.

Общо туристи

за 2022 г.
731 903

за 2019 г.
731 903

дял от общия пазар ръст/спад спрямо 2019 г. 

183 284

153 875

99 820

74 861

37 981

27 198

20 106

10 100

18 252

97 426

25%

21%

25%

14%

10%

5%

4%

3%

3%

2%

3%

25%

46%

40%

35%

12%

78%

44%

24%

25%

35%

%
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И при тях има хотели,
които дават повече от
пет звезди, и такива,
които само звездите им
са звезди. Трябва един-
ство в действията -

най-вече да
защитим
собствения
си бизнес
В момента сме разгра-

ден двор - който не е по-
желал, той не си е на-
правил екскурзия в на-
шата страна. Това е ло-
шо и показва, първо,
неуважение към собстве-
ната ни история, второ
лишаване от работа на
собствените ни хора в
държавата и не на по-
следно място, подценя-
ване на професиите в ту-
ризма.

- Какво още може да
предложи България на
летовниците през лято-
то?

- Какво очаква един ле-
товник - да му осигуриш
спокойствие и приятни из-
живявания.
Спокойствието се осигу-

рява, като се изтегли нощ-
ния живот по-далеч от хо-
телите, когатоорганитена
реда си вършат работата
деликатно и ненатрапчи-
во. Разбира се, спешно
трябва да се разгледа и
Законът за туризма, за да
се регламентира работата
на туристическите субек-
ти. И пак повтаряме: Без
контрол всичко това губи
смисъл.
БРТК предлага различ-

ни варианти за контрол по
Черноморието. Сами с
местнитеорганисмепред-
приемали акции, за да
ограничим сивия сектор,
но ние не сме държавата.
Докатосерешивъпросътс
туристическата полиция,
трябвадасенамериреше-
ние, за да осигурим сигур-

ност, спокойствиеинасла-
да от почивката.
Профилът на туриста ве-

че е различен –

необходимо е да
му се предложи
преживяване, а не
само настаняване
и изхранване
В региона имаме зоо-

парк, аква паркове, за-
мъка в Равадиново, би-
тови заведения с фол-
клорни програми. В тази
насока община Бургас
последните години на-
прави изключително
много – освен с разра-
ботените обекти като
остров Света Анастасия,
Ченгене скеле, “Акве Ка-
диле” летният календар
е пълен с фестивали и
събития, които привли-
чат все повече туристи.
Това е правилната фор-
мула и за другите черно-
морски общини.

история на Гърция и Турция? Не,
нужна ни е стратегия за туризма
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“Петлите” правят
мегаспектакъл за
Коджакафалията –
благодетеля на Бургас

“Петлите” правят
мегаспектакъл за
Коджакафалията –
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ТОНИ ЩИЛИЯНОВА
ГеоргиДимитров на представяне-

то на книгата си с Ники Кънчев и
актрисата Силвия Петкова

първото национално турне на
“Петлите”, наречено “Родени без
любов”. Мултимедийният спекта-
къл се играе в пет града, а пу-
бликата го приема с възтрог.
Оказва се, че за танцова фор-

мация „Петлите“ няма непреодо-
лими хоризонти. Децата стъпват
на всички големи сцени в страна-
та, включително “Арена Армеец”
и зала 1 на НДК, имат участия и
в чужбина.
Бургаската формация вече има

десет национални турнета, реа-
лизирани с подкрепата на Ми-
нистерството на социалната по-
литика, Министерството на култу-
рата и кметовете на много бъл-
гарски общини. За 16-те си годи-
ни на сцена печелят много
награди от престижни фестивли,

подготвят над 350
самостятелни концерта,
редовно участват
в благотворителни
инициативи
Георги издава автобиографич-

на книга „Да докоснеш мечта-
та“, а малко по-късно прави
спектакъл по нея.
Днес във формацията има ня-

колко групи – деца без родите-
ли, деца от ромския квартал, та-
кива с увреждания, а с тях ра-
боти екип от над десет човека.
Трупата вече използва собстве-
ни шивачи, които изработват
костюмите за спектаклите.
“Никога не съм спирал да вяр-

вам, че ще успея. Ако не вяр-
вах, нямаше да стигнем дотук.
Но ако преди исках просто да
направя концерт, сега мечтая
за спектакли от ранга на шоуто,
което прави Филип Киркоров на
сцената”, казва Георги. Благо-
дарен е на всички, с които е ра-
ботил през годините - че са му
повярвали и помогнали да сбъд-
не мечтата си.

Мултимедиен спектакъл
за живота на Алексан-
дър Георгиев Коджака-

фалията – благодетеля на Бур-
гас, подготвят танцьорите от
формация “Петлите”.
Чрез музика и танц децата от

формацията ще пресъздадат
живота на Коджакафалията,
който от бедно момче без обра-
зование става състоятелен бур-
газлия, но раздава почти цялото
си богатство на хора в нужда.
За да е по-достоверен спекта-

кълът, от танцовата формация
са издирили близки до рода на
Коджакафалията, съдействат им
и от общината.
Идеята за спектакъла е на

създателя на “Петлите”
Георги Димитров, който
прекарва детството
си в бургаския дом
за сираци

“Ал. Г. Коджакафалията”.
Момчето влиза в дома на 7 г.

и остава там, докато навърши

Георги и част от децата от формацията заедно с Нешка Робева, която
подава ръка за първото национално турне на “Петлите”.

пълнолетие. През цялото време
обаче не спира да мечтае и да
се стреми да докаже, че децата
като него не са обречени и че с
нищо не са по-лоши от остана-
лите. Така през 2006 г. Георги
създава танцова формация “Пет-
лите”. В началото тя се състои
от четири талантливи деца от
дома, но постепенно се разра-
ства и днес в нея участват над
100 деца, разделени в няколко
групи.
Скоро след като създава фор-

мацията и започват първите из-
яви, младият бунтар решава, че
трупата трябва да излезе от
рамките на дома за сираци и
привлича в нея талантливи де-
ца, които си имат семейства.

“Петлите” набират все по-го-
ляма скорост, концертите изли-
зат от Бургас, а танцьорите ста-
ват все повече и повече. Така
се ражда един уникален социа-
лен проект, който доказва, че

интеграцията на роми,
социално слаби,
сираци и аутсайдери
е възможна
Каузата на Георги Димитров

привлича десетки последователи
и дарители, с него започват да
работят известни личности и зве-
зди от шоубизнеса. Децата правят
съвместни изяви с Деси Добрева,
Михаела Филева, Гери Никол.
Но в началото амбициозното

момче от дома за сираци е и хо-
реограф и продуцент и режисьор
на спектаклите, мениджър на
трупата. Признава, че за да оси-
гури всичко необходимо за един
спектакъл, е посягал дори към
бързи кредити.
Големият пробив на бургаските

таланти идва през 2011 г., когато
те са забелязани от легендарна-
та треньорка по художествена
гимнастика Нешка Робева. Тя им
подава ръка и заедно с нейните
момичета гимнастички подготвят

� Танцовата формация е
уникален социален проект,
който обединява сираци и деца
с родители чрез изкуство

� Ръка им подава Нешка Робева
за първото национално
турне “Родени без любов”

Спектаклите
на „Петлите“
винаги са с
интересна
хореогра-
фия и въз-
действаща
мултимедия.
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Пикасо и диското от 90-те
най-посетени тази година
ТОНИ ЩИЛИЯНОВА Rio с тоталния си хит от 80-те

“Макарена”. За втора поредна го-
дина Бургас бе домакин и на
най-мащабния фестивал за елек-
тронна музика Solar Summer.
Над 3000 души пък разгледаха

за по-малко от 2 месеца излож-
бата “347 Suite” – най-голямата
серия от офорти на Пикасо. Ек-
спозицията, предоставена от Же-
невския музей на изкуствата,
предизвика истински фурор.
Произведенията са отпечатани
през 1977 г. в Токио, само чети-
ри години след смъртта на Пабло
Пикасо. Изложбата е дарена от
сина му Клод Пикасо Руис и не-
говата съпруга Силви Вотие Пи-
касо.
Куратори бяха Марк Оливие

Уолър – директор на музея в
Женева, и Стефан Стоянов – га-
лерист, който работи с най-из-
вестните представители в света
на съвременното изкуство. Из-
ложбата на Пикасо, считан за
един от най-забележителните
творци на 20 век, стана повод
местната администрация и же-
невският музей да се договорят
за общи културни събития още
през следващата година.

Бургас стана лятната
фестивална столица
и идеално място за
туристически уикенди

Гениалният Пикасо, неоста-
ряващите диско хитове от
90-те и култовата група

Arctic Monkeys събраха многохи-
лядна публика в Бургас в разга-
ра на лятото. И утвърдиха града
като фестивална морска столица
и идеално място за туристически
уикенди.
Прекрасната атмосфера край

морето, добрата инфраструктура,
променила коренно града през
последните години, и изключител-
но богатата културна програма
през уикендите привлякоха до-
пълнително много туристи, които
търсят нещо повече от пясък и
слънце. А отпадането на COVID
мерките превърна изминалото ля-
то в пиково по посещаемост, като
само меломаните, дошли за ня-
колко големи фестивала, са били

ДиректорътнаЖеневскияму-
зей Марк Оливие Уолър и зам.-
кметът по култура Диана Сава-
тева разглеждат изложбата на
Пикасо в “Морско Казино”.

над 70 000. Напливът се отрази
благотворно на местната иконо-
мика. Цените на нощувките стиг-
наха до 100 лв. за легло през ав-
густ, заети бяха всички хотели и
квартири не само в Бургас, но и в
съседните квартали “Сарафово” и
“Крайморие”.
Гвоздеят в програмата бе кон-

цертът на световните музиканти
от Arctic Monkeys, на който се из-

сипа многохилядна публика от ця-
ла Европа. Това бе първият кон-
церт на групата в България, а би-
летите, стигащи до 200 лв., се из-
купиха още през зимата.
Световни звезди от 90-те събра

тридневният фестивал “Спайс
мюзик”. Тази година специални
гости бяха “Джипси кингс”. За
фестивала пристигнаха над 20
топизпълнители, сред тях Los del
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Само един почетен
гражданин
тази година
- основателката
на “Фортисимо”
Само един ще бъде удо-

стоен тази година със
званието “почетен граж-

данин” на Бургас. Това ще е
музикалният педагог и ръково-
дител на вокалния ансамбъл
“Фортисимо” Милена Добрева,
която с формацията си просла-
ви морския град на много фе-
стивали в страната и чужбина.
През последните години се

надигна глас сред обществе-
ността срещу даването на ки-
лограм на почетно граждан-
ство, което наложи гласуване-
то на промени в общинската
наредба.

Според новите правила
от 2021 г. на година
се допуска да има
най-много трима
почетни граждани
Дали единствената номина-

ция на Милена Добрева е про-
диктувана от тази тенденция
към ограничаване, не е ясно,
но до деня на тържествената
общинска сесия на Никулден
няма постъпило друго предло-
жение в деловодството на
местния парламент.

Кметът Димитър Николов съ-
що може извънредно да прави
номинация в последния мо-
мент, но няма да се възползва

от тази възможност.
От школата на музикалния

педагог и диригент са произ-
лезли много даровити музикан-
ти. Преди да поеме през 2014
г. “Фортисимо” и да утвърди
ансамбъла на международната
и националната сцена, през
2003 г. Добрева създава дет-
ската вокална формация “Мор-
ски песъчинки”. През 2008 г.
става Учител на годината на
Република България, а след
анкета сред бургазлии

през 2018 година
е удостоена със
званието “Бург
на годината”
През 2019 г. получи награда-

та за диригентско майсторство
“Проф. Венета Вичева” на XXV
хоров фестивал в Шумен.
Завършила е майсторски

клас за хорови диригенти с ръ-
ководител Фрийдер Берниус.

“Мисля, че
номинацията є
е безапелационна”,

коментира председателят на
общинския съвет проф. д-р
Севделина Турманова.
Предложението за създател-

ката на “Фортисимо” дойде от

зам.-кмета по строителство
инж. Чанка Коралска.
Званието “почетен гражда-

нин на Бургас” има само мо-
рална стойност и не носи ни-
какви привилегии на удостое-
ните с него.

Носителите на не
по-малко престижното
отличие “Ключа на
кулата” обаче ще бъдат
четирима тази година
По предложение на кмета Ди-

митър Николов с това звание
ще бъдат отличени художни-
кът Иван Бахчеванов, пое-
тът Ваньо Вълчев, режисьо-
рът Симеон Димитров и да-
рителят Янчо Проданов, а
почетен плакет ще получат
скулпторът Радостин Дама-
сков и философът Стойчо
Кьосев.
120 са почетните граждани

на Бургас от 1945 г. насам,
когато първият носител на
приза става тогавашният ми-
нистър-председател на Бълга-
рия Кимон Георгиев. Годината
с най-много удостоени е 2000
г. В чест на новото хилядоле-
тие 20 души поети, композито-
ри, химици, инженери и спор-
тисти получават званието.

ДИМЧО РАЙКОВ

120 са лауреатите
на приза от 1945 г.,
когато първият
носител става
тогавашният
премиер на България
Кимон Георгиев

9 звания са отнети след 1989-а
9 души са с отнето почетно гражданство

след 1989 г., когато комунизмът рухва в Из-
точна Европа.
Сред тях са румънският диктатор Николае

Чаушеску и съпругата му Елена, Леонид
Брежнев и съветски ръководители на важни
постове.
Общинските съветници обаче не изваждат

от списъка Юрий Гагарин и още трима съ-
ветски космонавти.
Сред тях е и първата жена, полетяла в

Космоса, Валентина Терешкова, на която
наскоро чешкия град Ческе Будейовице от-
не почетното гражданство заради подкрепа-
та є за политиката на руския президент
Владимир Путин.
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Стефан Диомов
е благодарен
на публиката,

която пълни до
краен предел

залите на него-
вите концерти.
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Диомов качва на сцената внука
си и внучката на Ваня Костова -

Стефан Диомов се завръща
на бургаската сцена с го-
лям коледен концерт на

10 декември в операта. Мае-
строто го прави след две годиш-
но прекъсване заради панде-
мията и обещава да е внушите-
лен.
“60 души ще излязат на сце-

ната. За концерта се изискваше
много работа и тичане, но мис-
ля, че ще се получи добре” ,
казва композиторът, който през
февруари навърши 77 г.
Наред с песните и танците

Диомов вкарва и много мулти-
медия, за да го превърне във
впечатляващ спектакъл. И при-
зовава публиката да си носи
камбанки и звънчета, за да се
създаде още по-празнично на-
строение.
Тази година концертът “Коле-

да е...!” ще се проведе един-
ствено в Бургас и за първи път
само с бургаски участници. На
сцената ще излязат Тони Дими-
трова, група “Петте сезона”,
дует “Бургас”, Боян Михайлов,
хор “Родна песен”, Мария Му-
тафчиева, Георги Милтиядов,
Милица Божинова, Ева, Хари и
Яким от “Тоника”, Дани Огня-
нов, призьорите от конкурса
“Бургас и морето” Дишо и Иван
и вокална група “Изгревчета”,
съпровождани от оркестър с ди-
ригент Левон Манукян. С малки
изключения повечето песни,
които ще изпеят, са написани

Досегашните коледни концер-
ти на Диомов са били истински
празник за зрителите и са се
радвали на много публика. Таз-
годишният се очертава още по-
внушителен и тъй като едно из-
дание не може да побере всич-
ки желаещи да го видят, Дио-
мов е решил да раздаде двойна
доза празнично настроение. За-
това спектакълът ще бъде пред-
ставен два пъти в един ден - от
17 и 20 ч с пауза от един час.
“Трудно е като организация,

но си заслужава да се види то-
зи концерт. Той не може да се
проведе в друго време освен по
Коледа”, категоричен е маестро
Диомов.

от Диомов.
“Този път реших да заложа

само на бургазлии. Правя го ка-
то жест към тях и младите, на
които трябва да се дава шанс
за изява", споделя композито-
рът.

На сцената на операта ще из-
лязат и внучката на покойната
Ваня Костова - 10-годишната
Ванеса, и внукът на Диомов -
Божидар, които ще изпълнят
песента на “Тоника” “Звън на
китари”.

ще изпеят “Звън на китари”
ДИМЧО РАЙКОВ

Маестрото прави двойно
издание в един ден
на коледния си концерт
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Бургазлии на спа в римска баня -
между древни находки от шест епохи

Деултум прилича на римски форум.
извор на трите нимфи изцели-
телки през римската епоха,
кръстоносните походи - до вре-
мето на Сюлейман Великолеп-
ни.
Археологическият комплекс

има и открита зона, в която
над разкопките са поставени
пасарелки. Общината е изгра-
дила и специална пътека и ин-
формационни табели за незря-
щи.
Разкопките на “Акве Калиде”

започват през 2008 г. “Това е
едно от малкото места в Бъл-
гария, където можем да видим
6 културни пласта, като започ-
нем от праисторическите вре-
мена, Тракия, Рим, Византия,
Османската империя и нашето
съвремие”, коментира кметът
Димитър Николов. А “Акве Ка-
лиде“ има потенциала да е це-
логодишна туристическа де-
стинация.

От 2008 г. община
Бургас е дала над
1 млн. лв. за
археологическите
проучвания
Догодина разкопките ще

продължат в най-интересната
част от обекта - същинската
баня. На следващ етап от
проекта в “Акве Калиде” ще
бъде изграден кампус за сту-
денти археолози. Вече са во-
дени разговори с Института по
археология към БАН. Предло-
жено е и партньорство на го-
лемите европейски универси-
тети, в които има катедри по
археология. Идеята е студенти
от няколко държави да про-
веждат практики на терен в
Бургас.
Германия, Франция, Англия

и САЩ са потвърдили участие-
то си в бъдещи летни лагери
по археология, разкриват от
общината. В кампуса ще има
екологични бунгала, а в спе-
циални зони ще се презентира
как са се хранили нашите
предци според събрани научни
факти. Ще отворят школи по
древна астрономия и древна
медицина.

ТОНИ ЩИЛИЯНОВА

Спа в басейн с гореща ми-
нерална вода, досущ като
в римска баня, е най-но-

вата атракция в Бургас. Придо-
бивката е част от новооткрития
център в общинския туристиче-
ски комплекс “Акве Калиде” в
кв. “Ветрен”. Центърът е разде-
лен на две части.
В експозиционната са пред-

ставени основните етапи от ар-
хеологическите проучвания. Из-
ложбата включва находки от
древния гр. Терме с римски ба-
ни от I век след Христа. Скоро
ще бъдат добавени и артефак-
ти, открити тази година. Сред
специалните находки на архео-
лозите, ръководени от доц. дин
Димчо Момчилов, е римски ка-
нал, горещ басейн, пещи за
подгряване на водата, 120 мо-
нети от IV век и 11 оловни пе-
чата.

Демонстрационната част раз-
крива типичната баня, харак-
терна за епохата на Римската
империя. Има семеен кът с дет-
ски басейн, парна баня, сауна,
душове и вече работи на прин-
ципа на модерните спа центро-
ве. Създадена е и интерактивна
зона, в която чрез аудио-ви-
зуални ефекти са показани ета-
пите от историята на “Акве Ка-
лиде”.
В комплекса се намира

реставрираната
баня на Сюлейман
Великолепни,

облицована с мрамор и кера-
мика. Тя е превърната в дей-
стващ музей, в който посетите-
лите могат да гледат филм, съ-
здаден чрез 3D мапинг. Той
води туристите на виртуална
разходка от времето на траки-
те и легендата за Свещения

ДИМЧО РАЙКОВ

Русокастро, Деултум
и Маркели са
достъпни за туристите

Област Бургас не е само слън-
це, плажове и море. Тук исто-
рията извира отвсякъде -

останки от стърчащи крепостни кули
и древни зидове могат да се видят
не само в Несебър и Созопол, а и на
доста километри във вътрешността
сред полята.
Само на 30 км от Бургас се намира

средновековната крепост Русока-
стро в община Камено, до която се
стига лесно с кола. Тя е изградена
върху тракийско светилище, но най-
ранните писмени знаци датират от VI
век след Христа при византийския
пълководец Юстин. В по-ново време
през XIX век е описана от Констан-
тин Иречек и братя Шкорпил.
Крепостта се издига върху скали-

сто възвишение под името Големия
камък или Русин камък. Археологи-
ческите разкопки започват през
2006 г. и продължават до днес, но
туристите могат спокойно да се изка-
чат на хълма. В района са открити
много ценни предмети, сред които

викингски меч,
единственият, намерен
в България,

плоча на тракийски конник, оловен
печат с лика на Христос от времето
на цар Петър, монети, керамика и
други ценни вещи от бита на обита-
телите є. В ранното Средновековие
крепостта често е сменяла обитате-
лите си - попадала е във византийско
владение, после е отвоювана от бъл-
гарите. Според историците в различ-
ни периоди е била външна граница
на България с Византия, която я по-
строява в V век, за да се брани от
аварите. Те успяват да я разрушат,
но при хан Крум отново е възстано-
вена. Смята се, че на Русокастро
през 1332 г. е удържана последната
голяма победа срещу византийските
войски на император Андроник,
преди България да падне под турско
робство.
Близо до крепостта се намира дру-

га забележителност, която е по-мал-
ко известна, но си струва да се посе-
ти. Това е пещерата Русина дупка,
в която има аязмо с лековита вода.
На 13 км от Русокастро се намират

останките на древния римски град
Деултум на територията на община
Средец, основан през I век преди
Христа. Както и Русокастро той също
е изграден върху основите на тра-
кийско светилище, но в истински
град с крепостни стени се превръща
при император Марк Аврелий през II
век след Христа.

“Акве Калиде” става целогодишна
дестинация, ще има студентски кампус,
школи по древна медицина и астрономия

Освен като музей
новият център в
общинския тури-
стически комплекс
„Акве Калиде“
функционира и
като модерна
СПА-зона.
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Туристите се
разхождат сво-

бодно сред кре-
постните стени
на Русокастро.
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Античност и Средновековие
стърчат сред полята и далеч от морето
До едноименното селище Дебелт,

което е на 20 км от Бургас, се стига
лесно по асфалтиран път. Усещането
да си на Деултум е, че все едно си на
римски форум. Затова

наричат крепостта
малкият Рим
Навремето Деултум е била един-

ствената колония на свободни римски
граждани, което личи по останките на
площад, местен сенат, баня, улица и
други обществени сгради, характерни
за онази епоха. При разкопките на
Деултум са открити уникални артефак-
ти, като най-впечатляващата е брон-
зова глава на император Септимий
Север. Намерени са и три леви брон-
зови крака - вероятно от различни
статуи. Освен тях в музея на Деултум
могат да се видят лампи, игрални за-
рове от камък, съдове за вино, дамски
пособия за разкрасяване и други ин-
тересни вещи. Според историците
Деултум е играл важна роля за хри-
стиянизацията на България - през
него е минала покръстителската де-
легация от Константинопол на път за
столицата Плиска. Предлолага се, че
там е получил своето кръщение и

цар Борис.
Много впечатляващи са и камъните

в местността Бегликташ на 5 км от
Приморско. Това е цял ансамбъл от
гранитни блокове на площ от 12 дка,
които са били център на древно све-
тилище. Обектът е на 210 м над-
морска височина над Маслен нос в
околностите на резерват Ропотамо.
Някои от камъните тежат 100 т и са
били своеобразен окултен кът към
Богинята Майка и сина є Бога Слън-
це, някои от тях са били частично
обработени от човешка ръка. Беглик-
таш става популярен туристически
обект след 1989 г., тъй като преди
това е попадал в обхвата на бившата
резиденция “Перла” на Тодор Жив-
ков и достъпът на туристи до него не
е бил разрешен.
Най-отдалечена от морето се пада

крепостта Маркели край Карнобат.
Не е голяма на площ и се обхожда
за половин час. Предполага се, че е
била изградена в края на V век след
Христа по времето на императорите
Анастасий и Юстиниян. С нея се
свързват славни битки от българска-
та история, като една от тях е

победата на хан Крум
над византийския
император Никифор
На Маркели има останки от крепост-

ни стени и кули, но най-голям интерес
представляват каменните пластове от
няколко храма, всеки построен върху
руините на другия в периода от IХ доХIII
век, когато е съществувал последният -
кръстокуполната византийска църква.



ОБЩИНА 
ПРИМОРСКО
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Край Велека и РопотамоКрай Велека и РопотамоКрай Велека и РопотамоКрай Велека и РопотамоКрай Велека и РопотамоКрай Велека и РопотамоКрай Велека и РопотамоКрай Велека и РопотамоКрай Велека и РопотамоКрай Велека и Ропотамо
ДИМЧО РАЙКОВ

Морето става по-чисто,
обнадежден е
неформалният кмет
на Ченгене скеле
Димитър Янчев

Тази година рибата е в из-
обилие и чернокопът падна
на 4 лв. за килограм. Това

отново повдигна въпроса къде
по морето се хваща най-много
риба. От Обзор до Резово през
целия октомври и ноември риба-
рите се връщат с пълни лодки.
Някои твърдят, че под 200 кг не
падат на ден, което понякога
минава в графата на рибарските
лакърдии. Факт обаче е, че ня-
ма селище по Южното Черномо-
рие, където местните да не са
доволни от сезона. Но има ме-
ста, където се лови най-много,
казват старите морски вълци.
Едно от тях е край устието на

Ропотамо.

Там се лови само
с лодки,

тъй като е отдалечено от насе-
лени места и са малко рибари-

те, които ще тръгнат да си про-
биват път през труднопроходи-
мия лонгоз да хвърлят въдица.
Причината за многото риба е
пълноводната река в долното си
течение, която, вливайки се в
морето, влачи много наноси, а
покрай тях и храна за рибите.
Всяка есен, преди да тръгнат

големите пасажи, първо на Ро-
потамо рибарите регистрират
най-големия улов. Докато в сре-
дата на октомври край Созопол
се радват на 20-30 кила на ден,

край Ропотамо вядат по 50-60,
обяснява старият рибар Нико
Терзиев от Бургас.
От близостта на реката се

възползват предимно хора от
Приморско и Китен, тъй като
нафтата е скъпа и по-отдалеко
рядко тръгват лодкари към Ро-
потамо.
Поради същата причина много

риба има и край с. Варвара и
Ахтопол, които са най-близо до
другата пълноводна стран-
джанска река Велека. С изклю-

чение на лятото там по всяко
време на годината има паламуд,
чернокоп или сафрид и се ловят
в промишлени количества.
За големи количества риба

съобщават рибарите от Несебър
в морето под нос Емине, където

източните склонове
на Стара планина
правят завет

от северните ветрове. Така ри-
бата се задържа по-дълго в спо-
койни води.

Рибарите край Бургас се рад-
ват на богат улов тази есен.



ЕСТАРТ БУРГАС XXIВТОРНИК, 6 ДЕКЕМВРИ 2022 Г.

има най-много рибаима най-много рибаима най-много рибаима най-много рибаима най-много рибаима най-много рибаима най-много рибаима най-много рибаима най-много рибаима най-много риба
Открай време обаче делика-

тесният зарган най-масово се
хваща край Поморие и Синемо-
рец, но рибарите нямат обясне-
ние защо. Барбунът пък е запа-
зената марка за лодкарите в
Ченгене скеле на юг от Бургас.
В Черно море живеят 180 ви-

да риби, някои от които са на
изчезване. Напоследък учудва-
що се появиха екземпляри, кои-
то отдавна бяха забравени по
нашите брегове. Такава е жъл-
теникаво-сребристата спари,
уловена край Ченгенето. Хванал
я Димитър Янчев, председател
на рибарското сдружение “Мор-
ски сговор” и неформален кмет
на населеното място.
Дали появата є се дължи на

чистото море, не е ясно, но ста-
рият морски вълк твърди, че
през последните години то се е
избистрило. Въпреки това обаче
няма и помен от черноморската
скумрия, която не се е хващала
в наши води от 30 г.
“Старите хора казват, че

морето е чисто там,
където има
морски кончета”,

казва Янчев. И със задоволство
твърди, че напоследък попула-

цията на този вид чувствително
се е увеличила край Ченгенето.
Според него не може с точност

да се каже къде има най-много
риба в морето.
“През пролетта миграцията на

пасажите е по оста Емине - Мас-
лен нос - и оттам на юг към Бос-
фора, а наесен обратното. Нявся-
къде по този маршрут има риба -
някъде по-близо до брега, друга-
де по-далеч, но в по-големи ко-
личества е при дълбочината на
водата от 30-40 метра", обяснява

Янчев.
Той е обнадежден, че през по-

следните години морето е стана-
ло по-чисто, тъй като е спаднал
притокът на вредни химикали от
Днепър, Днестър и Дон, като
единственият най-голям замърси-
тел, предимно от торове, остава
Дунав. По-малката натовареност
на курортите по време на COVID
пандемията също си е казала ду-
мата, както и нарасналият брой
пречиствателни станции в насе-
лените места по брега.

Кога какво
се лови

по нашите
брегове

1. Сафрид - май-юни и
септември-ноември
2. Паламуд - от септем-

ври до края на ноември
3. Карагьоз - от средата

на март до края на юни
4. Зарган - септември -

ноември
5. Кефал - цяло лято
6. Барбун - пролет и

есен
7. Лефер - от септември

до края на декември
8. Попче - по всяко вре-

ме на годината
9. Калкан - по всяко

време с изключение на
забраната от 15 април до
15 май
10. Чернокоп - от сре-

дата на септември до края
на ноември

Димитър
Янчев е
обнадежден
от прочи-
стването на
морето през
последните
години.
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Николай
Димитров,

кмет
на Несебър:

Планираме изложба в Париж
за 40 г. от приемането ни в ЮНЕСКО
ДИМЧО РАЙКОВ става с европейско финансиране

по спечелен от нас проект. Със
собствени средства реставрирах-
ме Вятърната мелница на про-
влака, която догодина ще бъде
отворена за посетители, пред-
виждаме и полагане на каменна
настилка на ул. “Месамврия”, с
което целият Стар град ще вър-
не автентичния си облик. Пред-
стои да сключим договор и за
дигитализация на недвижимото
ни културно наследство по
проект със СУ “ Св. Климент Ох-
ридски”, в който участваме като
нефинансов партньор.
В момента общината изпълня-

ва и проекта “Черноморски по-
ртал за археология, история и
култура” съвместно с музейни
институти от Румъния и Молдо-
ва. По него закупихме изключи-
телно модерно 3D сканиращо
оборудване и дрон, които позво-
ляват дигитализиране на култур-
ните ценности в триизмерен
формат, които с качването им в
интернет портал да направим
достъпни за по-широка публли-
ка. Тази техника, която е най-
модерната в България, ще я в

включим и в орто-фото-
заснемането при изго-
твянето на новия план
за управление о опазва-
не на Стария град.
- Как върви подоб-

ряването на инфра-
структурата в община-
та?
- В новата част на

града към СОУ “Любен
Каравелов”

ще правим
ново начално
училище с 24
класни стаи,

което ще позволи на
учениците от 1-и до 4-и
клас да минат в едно-
сменен режим на обу-
чение. Теренът е проу-
чен, вече е изготвена и
оценка за въздействие
върху световната цен-

ност - Старинен град Несебър.
Тя е одобрена от Министерство-
то на културата и е внесена в
Комитета за културно наслед-
ство за съгласуване. Това се на-
лага, защото теренът е в обхва-
та на охранителната зона на
Стария град. След това ще се
пристъпи към изготвяне на ПУП
и работен проект.
Общината възнамерява да

разшири и Гимназията по тури-
зъм в Слънчев бряг, за да над-
градим средното образование с
бакалавърска степен и по този
въпрос водя разговори с един
институт. Около милион и поло-
вина ще инвестираме и в ин-
фраструктурата на нов квартал
в Слънчев бряг - зона “Запад”,
който изграждаме. Пълна про-
мяна ще претърпи и представи-
телната улица “Първа” в ком-
плекса на няколко етапа, като
първият е до р. Хаджийска.

Авансово изпълняваме
препоръките на
световната организация
за Стария град

- Г-н Димитров, какво става
с плана за опазване и упра-
вление на Старинен Несебър,
който се изисква от ЮНЕСКО
и срокът изтече на 1 декем-
ври?
- Първият план бе изработен

през 2009-2010 г., след което от
Комитета за световно и културно
наследство излязоха с предпи-
сание за преработка или изра-
ботване на нов. По Закона за
културното наследство планът се
изготвя от държавата, която е
взела решение да направи нов.
След 43-ата сесия на ЮНЕСКО
в Баку през 2019 г. беше даден
срок да бъде предаден до 1 де-
кември 2022 г. Междувременно
на следващата сесия в Китай
през 2021-а, която се проведе
онлайн заради пандемията, бяха
дадени няколко предписания
какво трябва да свърши Бълга-
рия по плана. Едно от тях бе из-
готвяне на стратегия за опазва-
не на културното наследство,
която общината изработва и до
края на годината ще е готова.
Общината изпълнява и другото

изискване и започна изработва-
нето на Техническа специфика-
ция за изготвяне на програма,
чиято цел е да се подпомогнат
финансово и с експертиза соб-
ствениците на възрожденските
къщи за възвръщане на автен-
тичния силует на Стария град. В
бюджета ни за 2023 г. ще бъдат
предвидени такива средства. Тук
искам да уточня, че не става въ-
прос да се ремонтират с общин-
ски пари частните сгради, а

да помогнем
технически при
изработване на проекти
за реставрацията им
С моя заповед от 18 февруари

тази година сме изпълнили и
другото изискване за приемане
на план за организация на дви-
жението в Стария град. Така че
всички тези изисквания от 44-
ата сесия на ЮНЕСКО от 2021
г. общината изпълнява авансово
преди изготвянето на плана за
опазване и управление на Ста-
ринен Несебър. По независещи
от нас причини обаче изготвя-
нето му от държавата се забави
заради честата смяна на прави-
телства у нас, което доведе до
разминаване с графиците. Сега
обаче сме в много добра сти-
ковка на нещата с министъра на
културата проф. Велислав Ми-
неков, зам.-министър Пламен
Славов и с директора на Нацио-
налния институт за национално
и културно наследство арх. Пе-

тър Петров. Проектът за плана
ще се изготви от НИНКН и вече
има сформиран екип, който
включва и външни експерти. В
момента Министерството на
културата изготвя доклад за то-
зи напредък по плана, който ще
бъде представен в Комитета за
световно наследство, който ще
оцени какво са свършили дър-
жавата и общината.
- Има ли опасност за Несе-

бър да излезе от ЮНЕСКО?
- Искам да направя важно ут-

очнение. Изключването не ста-
ва автоматично и по този въ-
прос често се спекулира у нас,
особено в предизборни кампа-
нии. При липса на напредък в
България съществува възмож-
ност за вписване на Несебър

в Списъка на световно
наследство в риск,

което не означава прекратява-
не на членството, а следват
препоръки и мониторинг за от-
страняване на пропуските. Но
мисля, че планът за опазване и
управление ще бъде готов на-
време. Надявам се, че на 45-ата
сесия ще се вземе предвид за-
бавянето му поради нестабил-
ната политическа обстановка
през последните година-две и
до тази графа няма да се стиг-
не. Ще бъдат отчетени и пре-
вантивно изпълнените препоръ-
ки от общината от първия план.
- Догодина се навършват 40

години от приемането на Не-
себър в ЮНЕСКО. Как плани-
рате да отбележите тази важ-

на кръгла годишнина?
- С Министерството на култу-

рата ще обсъдим вариант за съ-
вместна изложба в Комитета за
световно и културно наследство
и презентации в Париж, а у нас
планираме да организираме
научна конференция за обмяна
на добри практики за опазване
на културното наследство с
участие на градовете Котор, Ду-
бровник и турския Сафранболу,
с които сме побратимени и са
членове на ЮНЕСКО. Дубров-
ник също нямаше план за упра-
вление и беше поставен в спи-
съка на градове с риск, но след
изготвянето му вече е извън не-
го. Колегите от хърватския град
ни го пратиха за ползване за
консултация и информация.
- По какви други проекти с

културна насоченост работите?
- Работим по обновяването на

Етнографския музей, което ще

Нека светецът,
когото почитаме
днес, закриля
всички нас!

Несебър е световна ценност, из-
вестна със своето хилядолетно кул-
турно-историческо наследство. Но
за нас, гражданите, които живеем
тук, Несебър е преди всичко морски
град, дом на рибари и моряци. Же-
лая на всички именици и на всички,
чийто живот и поприще са свързани
с даровете на морето, здраве, ща-
стие, пълни мрежи и попътен вятър!
Нека светецът, когото почитаме
днес, закриля всички нас!

Честит празник!
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