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Кметът
Николай Димитров:

Модернизираме
Несебър, но
ревностно
си пазим и
старините

� Интервю на II стр.

Разширеното
и модернизирано

рибарско
пристанище в
Несебър може

да приеме до 121
плавателни съда.Новото рибарскоНовото рибарскоНовото рибарскоНовото рибарскоНовото рибарскоНовото рибарскоНовото рибарскоНовото рибарскоНовото рибарскоНовото рибарско

пристанище е за 121 лодки
и с тържище за пресен улов
Модерно рибарско

пристанище е най-
новото бижу на

Несебър - града, в който
древният рибарски занаят
все още изхранва стотици
семейства. Разширяване-
то и реконструкцията на
северния порт е един от
най-важните проекти, из-
пълнен от местната власт.
Финансовата му стой-

ност надхвърля 8,76 млн.
лева, а социалното значе-
ние за развитието на об-
щината е неизмеримо, ка-
тегоричен е кметът Нико-
лай Димитров. Проектът е
с пари по Програма за
морско дело и рибарство
2014-2020 г.
В началото на юли от

администрацията отчето-
ха неговото финализира-
не. Благодарение на ре-
конструкцията и модерни-
зацията е създадена за-
щитена акватория за ако-
стиране на рибарски
лодки и кораби. Аквато-
рията е защитена чрез
изграждане на плаващ
вълнолом - пирос. Той не
е избран случайно, тъй
като на територията на
пристанището съществу-
ват недвижими културни
ценности и защитени тери-
тории с принадлежност
към културното наслед-
ство.
И е съобразен с ограни-

ченията, наложени от Ми-
нистерството на културата
иНационалния институт за

ТОНИ ЩИЛИЯНОВА

Инвестирани са 9 млн. лева
за разширение на северния
порт с плаващ вълнолом,
който пази морското дъно

недвижимо културно на-
следство за опазване на
морското дъно.
Пиросът играе ролята на

плаващ вълнолом и не за-
сяга дъното, тъй като из-
пълнениетонакаквотоида
естационарносъоръжение
във водата е строго забра-
нено, обясняват от общи-
ната. За брега понтоните
се закрепват с вериги към
реконструираната главана
съществуващото крило на
буната. За аранжиране на
акваториятасапоставени4
вътрешниплаващиприста-
на за рибарски лодки, все-
киизграденотплаващипо-
нтони, оборудвани с пунк-
тове за ток, водаиосветле-
ние.
Такасеувеличаваполез-

ната дължина на кейовия
фронт на рибарското при-
станище - разширеният
пристандавапространство
за домуване на до 121 пла-
вателни съда.
В обновения порт има и

борса за продажба на
прясна риба, с което се
улеснява директният про-
цес на търсене и предлага-
не,кактоидостиганенаоп-
тимална стойност на пре-

снияулов,казвакметътДи-
митров.Спореднегооснов-
ната целприреализацията
намащабнияпроектебило
да се удовлетвори потреб-
ността от осигуряване на
адекватниусловиязарибо-
лов. Пресният улов ще се
предлага на 15 щанда, ще
имадве хладилни камерии
контролен пункт.
Доставеноеспециализи-

рано оборудване, което
улеснява рибарите - Г-
образен кран за изважда-
не на улова, контейнери за
разделно събиране на от-
падъци, ледогенератор,
шок замразител, профе-
сионалнавакуумиращама-
шина и маси.
Рибарското пристани-

щещебъдеоткритоофи-
циалноднес (12август)на
церемонияот11чвприсъ-
ствиетонаслужебниязе-
меделски министър Явор
Гечев, областния управи-
тел Мария Нейкова, ше-
фовете на Морска адми-
нистрация в Бургас Жив-
ко Петров, на Областна-
та дирекция по безопас-
ност на храните д-р
Георги Митев, на ИАРА
Христо Панайотов.
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Кметът
Николай
Димитров: Постоянно модернизираме Несебър,

но ревностно си пазим и старините
ристи винаги са били ценени и
очаквани гости на нашия град. Ние
имаме какво да покажем.

Несебър има с какво
да се гордее. Нашето
културно наследство
е много богато,

а плажовете ни са прекрасни.
Градът и селищата, които разви-

ват туристическа дейност, предла-
гат условия, задоволяващи всяко
търсене. Да, България няма толко-
ва дълга плажна ивица, но край-
брежието ни е неописуемо живо-
писно, релефът е разнообразен и
на много места се съчетават море
и планина.
Разполагаме както с висококате-

горийни обекти за настаняване, та-
ка и с приветливи и много добре
уредени къщи за гости. Не сме
спирали да работим върху туристи-
ческата реклама и продължаваме
да популяризираме община Несе-
бър като една от най-добре разви-
тите туристически дестинации в
България.
- Как се справяте в кризата -

отразява ли се на инвестицион-
ните проекти, на обслужването,
на социалната дейност?
- Развитието на социалните дей-

ности и тяхното допълване с нови
услуги е основен приоритет в поли-
тиката на местната власт. Решени
сме да не правим компромис с ка-
чеството на социалното обслужва-
не в нашата община.
През годините общността ни е

свикнала с високите стандарти,
които залагаме както в услугите
към гражданите, така и в сферата
на социалните дейности. Наш
принцип е да откликваме на всеки
сигнал, на всяко предложение.
Непрекъснато търсим нови начи-

ни за разширяване на комуника-
цията с нашите съграждани, от
която черпим идеи за развитието
на общината и съобразяваме на-
шите планове с изискванията им.
По отношение на инвестиционни-

те проекти се забелязва известно
забавяне поради инфлационните
процеси в икономиката, които до-
ведоха до рязко покачване на це-
ните на строителните материали и
труда.
В това отношение Несебър не

прави изключение от другите об-
щини в България.
- С всяка изминала годинаНесе-

бър променя облика си, като при-
бавя важни придобивки за граж-
даните. С какво най-много се гор-
деете през последните месеци?
- За мен е изключителна гордост

да оповестя приключването на раз-
ширението и реконструкцията на
северното рибарско пристанище.
Това е един от най-важните проек-
ти, изпълнени от местната власт.
Финансовата му стойност над-

хвърля 8 760 000 лева, а социално-
то му значение за развитието на
общината е неизмеримо.
Разширеният пристан дава про-

странство за домуване до 121 пла-
вателни съда. Това съдейства пря-
ко за развитие на местната иконо-
мика чрез осигуряване на най-важ-
ния фактор за разгръщане на рибо-
ловна дейност - място за
акостиране и престой за корабите
и лодките.
За рибарите е подсигурено спе-

циализирано оборудване за опти-
мизиране на дейността - Г-образен
кран за лесно изваждане на улова,
ледогенератор, шоков замразител,
професионална вакуумираща ма-
шина и др. Към пристанището има
и борса за първа продажба на ри-

своята роля, място и възможности
да съдействаме за израстването на
едно дръзновено и със самочув-
ствие поколение и ще продължим
да изпълняваме ангажимента си
към общността – да подпомагаме
финансово общинските образова-
телни институции и да се грижим
за модернизиране и осъвременява-
не на училищните бази в община
Несебър.

Изпълнили сме редица
проекти по обновяване,
разширение и ново
строителство

на образователен сграден фонд в
почти всички населени места в об-
щината. В момента работим по
проект за основен ремонт на сгра-
дата на филиала на СУ “Любен Ка-
равелов” в Стария град, включващ
модернизация и саниране на учи-
лищната постройка. Сроковете за
изпълнение са до началото на но-
вата учебна година. С ремонта на
сградата целим да покрием норма-
тивните изисквания за енергийна
ефективност и достъпна среда.
Община Несебър подготвя и ос-

новен ремонт на главен канализа-
ционен колектор с диаметър 500 в
Обзор, който е един от важните за
общината проекти и включва и из-
граждане на нова подпорна стена
и крайбрежна алея в града.
Към настоящия момент община

Несебър е в процес на подготовка
на процедура по избор на изпълни-
тел на проекта. Предвижда се и
реконструкция на алейното освет-
ление, нов предпазен парапет и
подмяна на съществуващата на-
стилка.
Разработени са няколко проекта,

по които предстои подписване на
договори за безвъзмездна финан-
сова помощ по европейски програ-
ми. Подготвен е договор за изгра-
ждане на екопътека между с. Ко-
шарица и местност Плазовец. Пъ-
теката ще преминава през живо-
писна гориста местност с уникална
природна гледка - планина и море,
разкриваща се от най-високата
точка в района.
Подписване на договор предстои

и за изграждане на нова туристи-
ческа атракция на северния бряг в
Новия Несебър – скейтпарк.
Проектът предвижда монтиране на
съоръжение, предоставящо въз-
можност за практикуване на екшън
спортове – скейтборд, кънки, БМХ
и скутер.
Започваме първия етап от под-

мяната на водопроводната система
на с. Гюльовца, за което през юли
с решение на Министерския съвет
бяха отпуснати безвъзмездни сред-
ства. Подмяна на водопроводната
мрежа предстои и за Оризаре. За-
почваме през есента.
Несебър е една от 7-те общини,

които получиха безвъзмездна фи-
нансова помощ по програма “Кул-
турно предприемачество, наслед-
ство и сътрудничество”. Средствата
са отпуснати за Етнографския му-
зей в града и с тях се извършва
реставрация и ремонт на сградата,
ще бъдат въведени интерактивни
дейности, ще бъде създадена по-
стоянна етнографска експозиция,
която чрез иновативни технологии
ще привлича разнообразна публи-
ка.
- Несебър се е превърнал в

еталон за качествен туризъм и
през годините не сваля гарда
въпреки много предизвикател-
ства в национален и междунаро-
ден план. Как се постига това?

- Работим! Не сме пропуснали да
кандидатстваме по нито една евро-
пейска или национална програма,
съвместима с нашите планове.
Търсим външни източници на фи-
нансиране и влагаме значителен
собствен ресурс в проекти за раз-
витие на населените места.
Когато по-рано през годината на-

стъпиха промени в цените на про-
мишления ток, Несебър не спря
уличното осветление, а предприе
масова замяна на старите освети-
телни тела с енергоспестяващи.
Изправени пред необходимостта от
спешна реставрация на знаковия
за града ни паметник на културата
- мелницата на провлака, финанси-
рахме ремонта є със средства от
общинския бюджет.
Изграждаме велоалеи, за да сме

в крак със съвременните тенденции
за екологично придвижване; пре-
върнахме пространството около
един от съвременните символи на
Несебър - паметника на апостол
Андрей Първозвани, в зона за от-
дих и срещи за жителите и гостите
на града; реконструирахме подхода
към северния плаж в Новия Несе-
бър и разкрихме широка гледка
към морето и емблематичните кла-
денци, от които поколения са чер-
пили вода.
Не на последно място приклю-

чихме строителството на стадиона
в Свети Влас, който веднага бе ан-
гажиран с провеждане на спортни
мероприятия.
Всички наши действия са насо-

чени към съвременно развитие на

общината и са принос в налагане-
то на Несебър като дестинация,
предлагаща възможности както за
масов рекреационен, така и за ал-
тернативен туризъм.
- По-трудно ли е в днешно вре-

ме да се съхраняват старините,
когато разходите за други жиз-
неноважни дейности постоянно
се увеличават?
- Съхраняването на паметниците

на културата в града ни е първо-
степенна задача за няколко поко-
ления граждани и управници на
Несебър. Следващата година ще
честваме 40-ия юбилей от вписва-
нето на полуострова в престижната
листа със световни обекти под еги-
дата на ЮНЕСКО.
Несебър е пример за отговорна и

последователна политика на
приемственост в съхраняване и по-
пуляризациянабезценнотокултурно
наследство на града и на България.
- Какво да очакват жителите и

гостите на Несебър за празника?
- За поредна година градът ще

празнува 15 август с пищна търже-
ственост. И тази година сме подго-
твили интересна и жанрово раз-
нообразна програма, в която из-
пъкват имената на известни и оби-
чани български изпълнители на на-
родна и популярна музика.
Пиромузикалното шоу и 3D ма-

пингът на крепостните стени отно-
во ще бъдат впечатляващи и гран-
диозни. Очакваме нашите гости и
съграждани. Заповядайте! Празни-
кът на Несебър е посветен на
всички вас.

- Г-н Димитров, вече е средата
на август и Несебър е препълнен
с туристи. С какво привличате
толкова много хора в един ина-
че нелек езонс?
- Несебър е една от най-старите

туристически дестинации в Бълга-
рия. Името му е известно по цял
свят, а славата му на място, съхра-
няващо частица от културните и
архитектурни ценности на човече-
ството, го е превърнала в притега-
телна точка за много български и
чуждестранни посетители.
Ние ревностно съхраняваме на-

следството си и полагаме непре-
станни грижи за паметниците на
културата. Работим за общата ви-
зия на града, като стремежът ни е
да вграждаме съвременната архи-
тектура в средновековната и антич-
на атмосфера на Несебър.
Усилията носят своите плодове.

Все повече гости споделят пре-
красните си впечатления от проме-
нения облик на града, от добрата
поддръжка на инфраструктурата и
на зелените площи, от реда и чи-
стотата, с които посрещаме всеки
наш турист.
- Прави впечатление, че освен

преобладаващите чужденци има
и много българи.
- Ние уважаваме всеки посети-

тел. Затова и празникът на Несе-
бър тази година е посветен на го-
стите на града и общината, благо-
дарение на които Несебър се е
превърнал в едно от най-красивите
места в България.
Българските и чуждестранни ту-

ба. С това значително улесняваме
директния процес на търсене и
предлагане и достигане на опти-
мална стойност на пресния улов.
- Докъде стигна проектът за

облагородяване на северния
бряг в Стария Несебър.
- Облагородяването на зоната на

северния бряг в Стария Несебър е
още един проект, в който сме съ-
средоточили значителни усилия.
Неговото поетапно изпълнение
включва изградената вече спортна
площадка за минифутбол и баскет-
бол, детска площадка с морски ак-
центи в оборудването, фитнес на
открито и най-новата придобивка -
зона за отдих с водни огледала и
помещения за търговска дейност.
Северният скат включва и про-

странството около една от старите
мелници в града, около която
преди време оформихме широка
зелена зона с места за отдих с
гледка към северния залив, Свети
Влас и Слънчев бряг.

Хората в Несебър
помнят как изглеждаше
брегът преди години

Активните свлачищни процеси “из-
яждаха” територии от Стария град.
Благодарение на усилията на мои-
те предшественици и държавата бе
изградена широка брегоукрепваща
конструкция, която защити брега
от ерозия. Нашата задача е да
превърнем и наложим отвоюваното
от морето пространство в изпълне-
на с живот зона за отдих, спорт и
развлечения за гражданите и го-

стите на Несебър.
- Г-н кмете, коя е най-голямата

ви амбиция за града и община-
та?
- Най-голямата ми амбиция е

свързана с повишаване на благосъ-
стоянието и качеството на живот
за гражданите на общината.
Това се реализира чрез множе-

ство проекти, върху които работим.
Те включват подобряване и разши-
ряване на уличната, образовател-
ната, спортната и социалната ин-
фраструктура на града и прилежа-
щите му селища.
Актуалните обекти, върху чието

изграждане сме съсредоточили
усилия и финансов ресурс в момен-
та, са няколко. Един от тях е сгра-
дата с многофункционална спортна
зала на градския стадион. Изграж-
дането є ще създаде условия за
упражняване на различни видове
спорт. Целта ни е и осигуряване на
възможност за провеждане на тре-
нировъчна дейност и състезания
през всички сезони.
Оборудването ще се състои от

най-модерни уреди, включващи
преместваеми, баскетболни кошо-
ве с регулируема височина, волей-
болен състезателен комплект с ре-
гулируема височина, омекотяваща
защита, състезателен тенис ком-
плект с мрежа и стойки, хандбални
врати, футболни врати с мрежи за
минифутбол и др. Вече сме иниции-
рали процедура за избор на изпъл-
нител на обекта.
Друг важен проект е реконструк-

цията на улица “Първа”.Тази транс-

портна артерия е от особена важ-
ност, защото свързва Несебър и
комплекс Слънчев бряг. Първият
етап от строителството, за който
сме получили одобрение за финан-
сиране от МРРБ и Министерството
на финансите, ще бъде изпълнен в
отсечката от кръговото кръстовище
на улица “Първа” до моста на река
Хаджийска.
В момента тече процедура по из-

бор на изпълнител. Важно за на-
шите граждани и гости е, че в
проекта са заложени паркинг зони
и зелени площи.
Огромният поток от туристи през

летния сезон води до значително
натоварване на тази пътна артерия
и в последните години констатира-
ме, че капацитетът є е крайно не-
достатъчен. Затова община Несе-
бър е форсирала плановете си за
изграждане на алтернативно трасе
успоредно на улица “Първа”, което
ще преминава през новите кварта-
ли на Слънчев бряг-запад.
Освен това не спираме да проек-

тираме и изграждаме нова транс-
портна и пешеходна инфраструкту-
ра във вече урбанизираните зони в
западната част на комплекса.
Реконструираме и сградата на

СУ “Любен Каравелов” в Стария
Несебър. Ролята на образованието
за развитието на нашето общество
е безалтернативна. Общината не е
институция, която може да опреде-
ля политиките и програмите в
учебния процес, но може да допри-
несе за качеството на образова-
телната среда. Ние осъзнаваме

Пространствата пред уникалните църкви са облагородени с цветни лехи.

ДИМЧО РАЙКОВ

� Не сме пропуснали да
кандидатстваме за финансиране
по нито една европейска
или национална програма

� Реставрацията на знаковия
за града ни паметник на културата
- мелницата на провлака, бе със
средства от общинския бюджет

� Следващата година ще честваме
40-ия юбилей от вписването на
полуострова в престижната листа
със световни обекти на ЮНЕСКО

Вятърната
мелница е
емблематична
за Несебър - на-
мира се на моста
между стария и
новия град.

Изгледът към северния скат
е коренно променен
с водното огледало.
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с Графа, братя
Аргирови
и цирк
“Балкански”

Градът празнуваГрадът празнуваГрадът празнуваГрадът празнуваГрадът празнуваГрадът празнуваГрадът празнуваГрадът празнуваГрадът празнува

ТОНИ ЩИЛИЯНОВА

� Литийно шествие с иконата на
Св. Богородица ще премине по улиците
на живописния полуостров на 14 август
� Атрактивно шоу с дрон и светлини
ще озари небето над Стария град

Литийното
шествие с иконата
на Света Богоро-
дица е едно от
най-вълнуващите
събитя на празни-
ците на града.

Ввечерно богослужение в
храм “Св. Успение Богоро-
дично” в Стария Несебър

на 14 август ще започне че-
стването на Деня на Божията
майка, който се отбелязва с
особена почит в града.
Веднага след службата литий-

но шествие с иконата на Дева
Мария ще премине по калдъръ-
мените улици на живописния
полуостров.
Празникът на Несебър - 15

август, предлага разнообразни
и интересни събития, които при-
вличат хиляди туристи от цял

свят. В дните около големия
християнски празник Несебър
става лятната столица на море-
то, а събитията се изпипват до
най-малкия детайл.
Местната власт се стреми та-

ка да организира тържествата,
че всеки, който реши да ги спо-
дели, да може да се докосне до
магията на празника, да съпре-
живее емоции и да усети еуфо-
рията на хилядите гости от цял
свят, обединени от желанието
да празнуват заедно, коменти-
рат от морската община. По
традиция в навечерието на

празника се организира голям
концерт специално за гражда-
ните на Несебър.
Този път публиката ще апло-

дира братя Аргирови, които ще
се раздават от сцената на ам-
фитеатъра. От няколко години
насам, по идея на кмета Нико-
лай Димитров на този концерт
се представят специално подго-
твени филми портрети на граж-
дани, които с труда и успеха си
през годините са прославили
Несебър извън неговите пре-
дели или са допринесли за до-
бруването на съгражданите си.

Празничният 15 август
започва от храма “Св.
Успение Богородично”

с тържествена света литургия и
продължава на крепостните
стени на Стария град с издига-
не на националния флаг.
В следобедните часове най-

малките жители и гости на гра-
да ще се забавляват в Южния
парк с артистите от цирк “Бал-
кански”, специално ангажирани
за празника. Комплимент към
всички, решили да празнуват с
ритъма на хилядолетния град,
ще са вечерните събития на ня-
колко локации.
Концерти ще има на площад

“Жулиета Шишманова” в Новия
град, на амфитеатъра “Жана
Чимбулева” и на крепостните
стени в Стария Несебър.
Публиката ще има възмож-

ност да се наслади на вдъхно-
вяващи концерти, а сред пока-
нените изпълнители са “Трио
VIVA”, Николина Чакърдъкова и
Неврокопският танцов ансам-
бъл, квартет “Белканто”, цигу-
ларят Свет Радославов и Вла-
димир Ампов - Графа.
Кулминация на празника ще

са невероятните визуални ефек-
ти, сътворени от атрактивно
дрон шоу с цветни 3D фигури в
небето над града, светлинно
шоу и 3D Mapping, проектиран
върху крепостните стени.
Впечатляващ музикално-пиро-

технически спектакъл, който ще
озари залива, ще постави фи-
нал на празничните събития.
Гледката е неповторима и оста-
вя спомен за цял живот, катего-
рични са организаторите на
спектакъла.
За да няма проблем с трафи-

ка от 20 ч на 15 август до 0,30
ч на следващия ден ще бъде
спряно движението на автомо-
били по провлака, който води
към Стария град и в цялата ста-
ра част на Несебър.

ТОНИ ЩИЛИЯНОВА

Икона на св. Теодор
Тирон от началото на
XIX век е експонирана в
църквата “Св. Йоан Кръ-
стител” в Стария град.
Светинята се показва

за първи път пред широ-
ка публика, след като бе
реставрирана. Тя е част
от богатия иконен фонд
на музея “Старинен Не-
себър”. Средствата за
реставрацията са осигу-
рени изцяло от община
Несебър и от музея.
Иконата на светеца е

стояла в царския ред в
иконостаса на църквата
“Св. Тодор” на мястото
на светеца патрон. По-
следният иконостас на
църквата е документи-
ран в стара фотография
на Вадим Лазаркевич от
20-те години на ХХ в.
Средновековният храм е
построен през втората
половина на XIII в., но е
претърпял реконструк-
ции през османския пе-
риод.
Реставрационните

дейности по иконата са

Вадят за поклонение
200-годишна
икона на свети
Теодор Тирон

реализирани в периода
2021-2022 г. и са изпъл-
нени от реставраторите
Петър Катеринов и д-р
Милена Донкова.
Извършени са манипу-

лации по укрепване на
дървесината и живопис-
ния слой, положено е
ново лаково покритие.
Голяма част от вложени-
те при старата реставра-
ционна намеса материа-
ли са отстранени, а при
заснемане на иконата в
рентгеновия є видим
спектър е установен вто-
ри, по-ранен живописен
слой, който е частично
запазен.
Църквата “Св. Йоан

Кръстител”, в която е из-
ложена реставрираната
икона,еотвореназапосе-
тители всеки ден до 19 ч.

Старинната икона се
показвазапървипът.Тяе
изложена за поклонение
в черквата “Св.ЙоанКръ-
стител”.

Кулминацията на празника е пищна заря, която осветява
небето над Несебърския залив. СНИМКИ: ЕЛЕНА ФОТЕВА И АРХИВ
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ДИМЧО РАЙКОВ

Градът постоянно
добавя нова спортна
инфраструктура,
последната
придобивка
е новият стадион
в Свети Влас

Несебър има амбицията да
се превърне в морска тре-
нировъчна база през зима-

та, подобно на турските курор-
ти.
Общината с бързи темпове

разширява и модернизира
спортно-техническата си инфра-
структура, която би могла да
привлече отбори от чужбина да
тренират в студените месеци,
което ще доведе до допълни-
телни постъпления в морския
бюджет.
“Климатът по морето е мек, а

условията за тренировки са чу-
десни. Особено за футболните
отбори, за които морското рав-
нище е най-подходящо за тази
цел”, казва кметът Николай Ди-
митров.
Освен добрата инфраструкту-

ра предимствата на града са
добрата му локация и транс-
портни връзки по всички напра-
вления. Защо и ние като тур-
ския Анталия да не станем тре-
нировъчна база за чуженците,
коментират местните.
Последната придобивка е но-

вопостроеният стадион в ку-
рортния Свети Влас, който кме-
тът Димитров откри наскоро.
Модерното съоръжение бе из-
градено изцяло със средства от
общинския бюджет. Стадионът
вече се радва на голям интерес
от местни и туристи и дава за-
явки за пълноценно използване
през всички сезони.
“С общи усилия проектът за

спортното съоръжение бе ус-
пешно завършен и стадионът е
готов да бъде домакин на
спортни събития и прояви”, зая-
ви кметът Николай Димитров. И
призова всички да го пазят, тъй
като е благо за града и негови-
те гости. Според него съоръже-
нието идеално се вписва в кон-
цепцията на общината за раз-
витието и на спортен туризъм,
който успешно се съчетава в
града с традиционния и култур-
но-историческия.
Спортното съоръжение отго-

варя изцяло на високите светов-
ни стандарти в проектирането и
изпълнението. Стадионът в Све-
ти Влас е с изкуствена трева и
игрално поле с размери 45 м
ширина и 90 м дължина. Над

200 са седящите места. Разпо-
лага и с трибуни за зрители в 3
сектора. Секторите А и В са
оформени като амфитеатрални
редове, а сектор Б е ситуиран
като ВИП трибуна на втория
етаж. Под нея са разположени
основните обслужващи помеще-
ния като съблекални с душове и
санитарен възел, тоалетни за
публиката, офис, зала за фитнес
и кафе-клуб.
От общината обясниха, че

стадионът е проектиран за це-
логодишно ползване и ще рабо-
ти и през почивните дни.
Несебър има опит в привлича-

нето на наши и чужди отбори
да тренират край морето. Преди
пандемията идваха и чужденци,
а българите от различни спор-
тове не са прекъсвали. В про-
дължение на 2 години италиан-
ският гранд “Милан” успешно
организира лятна академия в
морския град за привличане на
млади дарования във футбола.
Мениджърите на кампуса

останаха доволни от условията,
а талантливи футболисти поеха
от Несебър пътя си към големия
футбол.

“В момента преговаряме и с
други грандове”, съобщи кметът
Димитров, но не разкри под-
робности, докато не бъдат фи-
нализирани преговорите.
Несебър ще привлича баскет-

болни и волейболни отбори от
чужбина и страната с новата

си спортна зала, която изграж-
да до стадиона. Тя е с капаци-
тет за 200 места и ще разпола-
га с всички условия за дома-
кинства на срещи от национал-
ните първенства. В момента те-
че процедура по избор на
изпълнител.

Кметът на
Несебър Нико-
лай Димитров
и на Свети
Влас Иван
Николов
прерязват
лентата на но-
вия стадион.

Ще стане ли Несебър
като турския курорт
Анталия за футбола

Спортното
съоръжение е
изградено по

всички световни
стандарти.
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най-романтичният
полуостров

Старият град -Старият град -Старият град -Старият град -Старият град -Старият град -Старият град -Старият град -Старият град -Старият град -
Рибарските

лодки на при-
стана в Стария
град придават

неповторима
атмосфера.

СНИМКИ: ЕЛЕНА
ФОТЕВА

Крепостната стена е
изградена преди ве-
кове, за да бъде за-

щитен полуостровът.

ТОНИ ЩИЛИЯНОВА години на XX век е възстановена
по автентични снимки и спомени
на съвременници.
Тази година общината започна

реставрация и когато тя приклю-
чи, мелницата ще бъде отворена
за туристи. Освен че ще научат
историята и развитието на Несе-
бър в специално направен мулти-
медиен център, ще могат да на-
правят красиви снимки от тера-
сата на мелницата.
Още с влизането в Стария

град, включен от ЮНЕСКО в
Списъка на паметниците на све-
товното културно наследство. за-
вийте вдясно, за да се потопите в
уникалната атмосфера на малкото
рибарско пристанище, над което
са надвиснали терасовидни скато-
ве, а китни заведения изкушават
с прясна риба и морски дарове.
Съвсем близо до лодките се

намира прочутият

амфитеатър, който е
бил културно средище
векове наред

и днес продължава да е сцена
за най-различни културни съби-
тия. Той е любимо място за де-
сеткифестивали, които се провеж-
дат в Несебър от май до октомври,
както и за романтични снимки. За-

Ако за първи път се озовете
в Стария Несебър, то със
сигурност ще бъдете ома-

гьосани от красотата на очарова-
телния полуостров.

От всеки ъгъл се
вижда история и се
усеща романтика,

които карат хиляди туристи да се
връщат отново и отново.
Вървейки по провлака, който

свързва новия и стария град, ще
забележите една от емблемите
на Несебър - вятърната мелница.
Тя е построена през XIX век и е
принадлежала на граждани, кои-
то са напуснали града след спо-
годбата Моллов - Кафандарис.
Документът урежда финансовите
въпроси по ликвидиране на бъл-
гарските имоти в Гърция и на гръц-
ките в България, следва и размяна
на население от двете страни.
През 1929 г. мелницата е де-

монтирана, а в началото на 70-те

радиблизосттасидостаротокмет-
ство, където се извършват вен-
чавки, при това много често лич-
но от кмета Николай Димитров,
младоженците си правят красиви
фотосесии на амфитеатъра.
Несебър се гордее и със свои-

те старинни църкви, които са
безценно бижу на този полуо-
стров. Вероятно няма турист,
който да не е разгледал базили-
ката “Св. София”, известна като
Старата митрополия или само
Митрополията. Ако я разгледате
по-внимателно, ще забележите
надпис върху една от мраморни-
те плочи, който гласи: “И викът
ми нека стигне до тебе”.
Това е стих от старозаветен

псалм, оставен за поколенията
от неизвестен майстор. Средно-
вековната сграда се намира в съ-
рцето на Стария град, а в древ-
носттаеималоцърковенкомплекс,
част от който е църквата “Св. Со-
фия”. Тя представлява трикорабна
базилика, изградена в края на V
век.Отвътре е била измазана с хо-
росан и богато стенописана.Цели-
ят под е бил покрит с мозайка от
малки разноцветни камъчета.
Църквата е била част от ком-

плекс-резиденция на Несебър-
ския митрополит. По време на
войната през 1257 г. венецианс-
ка флота нападнала Несебър и
ограбила храма. Нападателите
отнесли съхраняваните в него
свети мощи - тялото на св. Тео-
дор, ръката и челюстите на св.
ап. Андрей, черепа на св. Сист и
ръката на св. Вартоломей.
Мощите били пренесени първо

в Цариград, а после във Вене-
ция, където са и днес.
Църквата “Богородица Елеуза”,

разположена на северния бряг,
църквата “Св. Йоан Кръстител” от
XI век с цилиндричния си купол
и храмът “Свети Стефан”, изве-
стен със запазените си стенопи-
си и фрески от XVI век, също не
бива да се пропускат при оби-
колката на Стария град.

Внушителни са и
ранновизантийските
терми

на император Юстиниан I Вели-
ки. Тези късноантични бани са
се снабдявали с вода чрез слож-
на тръбопроводна система, обхва-
щаща целия полуостров. Градски-
те терми са включвали 5 помеще-
ниястоплибасейни,залиикоридо-
ри,чиитоосновиясноличатиднес.
Най-впечатляваща е голямата

централна зала, която е подкре-
пена от четири масивни мраморни
колони, увенчани с коринтски ка-
пители. Стените на термите са из-
граденичрезредуваненакаменни
редове с тухлени пояси и са били
облицовани с мрамор. На места са
запазени на височина до 3 метра.
Византийските хронисти Тео-

фан Изповедник и патриарх Ни-
кифор отбелязват, че тук през
680 г. е правел бани и се е леку-
вал византийският император
Константин IV Погонат. Термите
са функционирали по предназна-
чение до края на VIII в. В началото
наIХв.започватдасеизползватза
жилищни и стопански нужди, раз-
казват от музея в Несебър.

Митрополията се намира в
сърцето на Стария град, а
в древността там е имало

църковен комплекс.
Ето какво не бива да
пропускате, докато се разхождате
из града на ЮНЕСКО
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