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XXIV Бургазлията - образован,
все по-изискващ и склонен
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Новите морски
атракции: с кораб
до Истанбул и

таксита по вода в
Бургаския залив

� На II-III стр.

БУРГАС
� На XI стр.

ИВАНА ДЖЕДЖЕВАГЕОРГИ ШАГУНОВ СИМЕОН ДИМИТРОВ

Кои са новите почетни
граждани на Бургас

Непознати легенди за
това кого закриля свети
Николай Чудoтворец

� На ХVIII стр. .....................................................................� На IХ стр.
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Любимите
места
в града

Строят се по-малко
сгради, но с повече
жилища - предимно

двустайни
� На Х стр.

� На ХXII-ХXIII стр.

Кулата на
пазача на
фара става
музей

� На ХX-ХXI стр.

Бургазлии
първи видяха
25 минути от
новия филм за
Петя Дубарова

Център по генетика
и биотехнологии ще
осигури модерна
медицина в Бургас

� На IV-V стр.

� На VII стр. � На ХIV стр. Хиляди пеликани обитават езерото Вая, когато то замръзне - тръгват на юг.
СНИМКА: ЕЛЕНА ФОТЕВА

� На III стр.
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* Профилът е изготвен 
от “24 часа” въз основа 
на данните от проучването

Набляга на образованието - средно и висше

Харесва си града, но е и критичен към 
местната власт

Получава средна заплата между 1044 и 1535 лева

Масово обитава двустайно жилище

Залага на здравословното хранене

Работи в IT сектора, енергетиката и
финансовата област

IIПЕТЪК, 6 ДЕКЕМВРИ 2019 Г.

Градът в цифри
253,644 кв. км
е площта на Бургас.
Той е втори по големина
след София, най-големият
в Югоизточна България и
вторият по големина на
Българското Черноморие

Заобиколен
от 3 езера,
друг град в
България
няма с такова
географско
разположение

203 962 бургазлии
живеят в града

13 са общините
в област Бургас

Под 5%
е безработицата

“Меден
рудник” е
най-големият
квартал
на града, в
него живеят
над 80 000
души. Той е
предпочитан
от млади
семейства.

1100 лв. е
средната заплата

3 университета
с близо 6000 студенти

50 общински
училища и 4 държавни

26 000 деца
от I до XII клас

34 детски градини
с 8500 деца

Остров
Света
Анастасия
в Бургаския
залив е сред
най-
посещаваните
туристически
обекти

960 места
за настаняване с
капацитет от 131 500 легла

3 000 000
нощувки в
пиковия август
2019 г.

5,22% от БВП
дава област
Бургас

Бургазлията -
образован, все
по-изискващ
и склонен да
дарява за кауза
ТОНИ ЩИЛИЯНОВА ниска. Освен на туризъм се за-

лага на разкриване на нови
производства и разширяване
на индустриалните зони, които
опасват града.
През последните година-две

Бургас се превърна в притега-
телен център, в който работа
търсят и хора от вътрешността
на страната - предимно млади
семейства. Набляга се на обра-
зованието - от яслите до уни-
верситета.
15 нови детски градини и 2

общински училища са построе-
ни през последните години, а
от 2019 г. в града вече има и Ме-
дицинскифакултеткъмуниверси-
тет “Проф. д-р Асен Златаров”.
През есента филиалът на На-

ционалната художествена ака-
демия прие първите си студенти,
атрактивенижеланеиБургаски-
ят свободен университет.
Градът скоростно развива и

здравеопазването, надграждай-
ки в инфраструктура, модерна
техника и кадри.
Инвестира в лечението на

тежки онкологични заболява-
ния и привличането на светила
в медицината. Залага се на
здравословното хранене на де-
цата от яслите, през градината
и в училище, но се обръща

внимание и на хората от трета-
та възраст. Част от тях

първи в страната
ще могат да ползват
комбинираната услуга
социален и
медицински патронаж,

тъй като Бургас спечели пи-
лотно проект на социалното
министерство.
Според анализатори Бургас

остава сред областите с най-
динамично и високо ниво на
бизнес и инвестиционна актив-
ност в страната. Брутният въ-
трешен продукт на човек от
населението нараства с бързи
темпове, относителният обем
на чуждестранните преки ин-
вестиции продължава да е над
средните нива за страната.
Повишаването на коефициен-

та на икономическа активност
е съпроводено от едновремен-
но повишаване на коефициента
на заетост и намаление на без-
работицата. Делът на автомаги-
стралите и първокласните пъти-
ща остава сравнително висок.
Усвояването на европейски

средства също нараства, като
община Бургас е първенец по
този признак, следвана от По-
морие и Несебър.

Областта е сред
най-динамичничните
в страната по
бизнес развитие
и инвестиционна
активност

Образован, все по-изиск-
ващ, местен шовинист и
склонен да се включва в

благотворителни каузи.
Така изглежда събирателният

образ на бургазлията днес. Той
е наясно, че там, където има
море, няма провинция и това
се отразява на жизнения му
статус. Масово обитава дву-
стайно или тристайно жилище,
като локацията и инфраструкту-
рата са все по-важни при по-
купката на дом. Доволен е, че
градът става по-добро място за
живеене, но е критичен към
местната власт и винаги готов с
конкретни предложения.

Средната работна
заплата е 1100 лв.,

безработицата е сравнително
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IT, енергетика и
финансова дейност ните браншове е варирала

между 1044 лв. и 1535 лв.
Данните за тази година

сочат, че средната месеч-
на работна заплата e
1110 лв., като

традиционно тя
скача леко през
лятото и спада в
края на годината
заради временна
заетост в туризма
По данни на НСИ през

третото тримесечие на
2019 г. средната месечна
работна заплата за
областта намалява спря-
мо второто тримесечие с
1,9% и достига 1009 лв.
спрямо 1029 лв. за пред-
ходното тримесечие.
В обществения сектор

средната заплата намаля-
ва с 2,4% (1119 лв.), а в
частния - с 1,5% (978 лв.).
В сравнение с третото

тримесечиена2018г.обаче
средната работна заплата
заобластБургаснараствас
9,9%, като в обществения
сектор увеличението е с
10%, а в частния - с 9,6%.

IT секторът, енергетика-
та и финансовите дейно-
сти са секторите, в които
заплатите са най-високи,
сочат данни на терито-
риалната дирекция на На-
ционалния статистически
институт (НСИ), предоста-
вени на в. “24 часа”.
Създаване и разпро-

странение на информация
и творчески продукти и
далекосъобщения са ико-
номическите дейности с
най-добрипоказатели. Там
средната годишна заплата
през2018г.е18421лв.,или
1535 лв. на месец.
На второ място е произ-

водствоиразпределениена
електрическа и топлинна
енергияигазообразнигори-
ва с 17 146 лв. средна годи-
шна заплата, или 1428 лв.
месечно възнаграждение.

най-добре платени
Занимаващите се
с финансови и
застрахователни
дейности са
на трето място

с 16 143 лв. средна годи-
шна заплата, или 1345 лв.
месечно. Почти същите
сапоказателитеприпрера-
ботващатапромишленост -
16 106 лв. средно годишно,
отчитат от статистиката.
При транспортния

бранш средната месечна
заплата е 1320 лв., при
добивната промишленост
- 1153 лв., а работещите в
сферата на ВиК услугите

и управление на отпадъ-
ците са вземали по 1129
лв. средно на месец.
Противно на очаквания-

та за по-ниски заплати
при хуманното здравео-
пазване и социална рабо-
та са отчетени средни ме-
сечни заплати от 1282 лв.
Ниво над средното дър-
жат и в сектор “Държавно
управление” със средна
годишна заплата от 14 509
лв., което прави 1209 лв.
месечно.
Положението в образо-

ванието и в сектор “Профе-
сионални дейности и науч-
ни изследвания” е сравни-

телно еднакво. Средната
месечна учителска запла-
таебила1107лв., незначи-
телно по-висока от тази
на научните работници.
Незадоволително е в

хотелиерството и ресто-
рантьорството, но това си
има обяснение заради се-
зонността, казват експер-
ти. Средната годишна за-
плата в сектора е най-
ниска - едва 7499 лв.
С под 1000 лв. месечна

заплата са още заетите в
селското и горското сто-
панство, търговията, не-
движимите имоти, адми-
нистративните и спомага-
телни дейности, както и в
сферата на културата и
развлеченията.
Изследването на НСИ

показва, че средната ме-
сечна заплата за 2018-а в
област Бургас за различ-

ТОНИ ЩИЛИЯНОВА

Между 1044 и 1535 лв.
е средната месечна
заплата в региона

Близо 200 хил. са
работещите в

област Бургас през
третото тримесечие
на 2019 г., от тях
105,5 хил. са мъже и
94,7 хил. са жени.
Коефициентът на заетост е 57,9%

(при 55,3% за страната). В сравнение
със същото тримесечие на 2018 г. се
увеличава с 2 процентни пункта. Кое-
фициентът на заетост при мъжете е

64, а при жените -
52,4.
По предварителни

данни на НСИ наетите
по трудово и служеб-
но правоотношение в
областта към края на

септември 2019 г. намаляват с 9,8%
спрямо края на юни 2019 г., като до-
стигат до 118,7 хил. Наетите в частния
сектор намаляват с 12,5%, докато в об-
ществения сектор се увеличават с 0,2%.

Близо 200 000
са работещите
в областта
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Димитър
Николов,
кмет на Бургас: Съвсем не сме покорили

ДИМЧО РАЙКОВ

� Скоро бургазлии сами ще казват какво искат
пред дома си и нещата ще се случват по-бързо
� Държа на вниманието към детайла, тъй като да
откриваш дефекти в новоизпълнен проект, дразни
не само живеещите наблизо хора, но и мен
� Много важно е средното образование да е
обвързано с нуждите на бизнеса, който не търси
само висшисти. Затова ще модернизираме
материалната база в професионалните училища
� Ще вложа много усилия за изграждане на
университетска детска болница със спешен център,
която да обедини всички педиатрични специалности

- Г-н Николов, кой е най-за-
помнящият се Никулден в жи-
вота ви?

- Няма Никулден, който да не
помня. Но най-запомнящ се ще
си остане този през 2007 г. Бях
кмет на Бургас само от един
месец. Дотогава Никулден се
празнуваше с концерт на закри-
то в операта, а половината ме-
ста бяха с покани. С екипа ми
решихме да направим

сцена на открито
и всички бургазлии
да излязат да се
забавляват заедно

За специален гост тогава пока-
нихме поета Иван Ванев, автор
на текста на песента “Бургаски
вечери”. По онова време беше
болен, позабравен. Поканихме
го на сцената да поздрави свои-
те съграждани. Още ми е пред
очите - просълзен, но усмихнат
и с една роза в ръката. Няколко
месеца по-късно Бог го прибра.

На онзи никулденски концерт
валеше дъжд, духаше студен
вятър и на площада излязоха
едва 50-ина души. Но ние не се
отказахме. За моя радост ини-
циативата да празнуваме заед-
но навън се наложи и през по-
следните години на пл. “Тройка-
та” се събират хиляди.
- Какво ще пожелаете на
бургазлии за празника?

- Да са здрави, да се уважа-
ват помежду си, да гледат сме-
ло напред. Вече нееднократно
доказахме, че когато сме обе-
динени около важните цели на
града, успяваме да ги постиг-
нем. А Бургас съвсем не е поко-
рил всички върхове, към които
се стреми. Имаме амбиции, це-
ли и планове за следващите го-
дини. Аз ще направя, каквото
мога. После друг кмет трябва да
продължи, ако може и с по-ви-
соко темпо.

Да лежиш върху стари лаври
е непродуктивно. Живеем и ра-
ботим в конкурентна среда.
Всяко забавяне дава шанс на
други градове да ни изпреварят.

Пожелавам също така добро
настроение на бургазлии и ве-
село посрещане на Никулден. И
общината ще помогне за това,
като украси града и подготви
интересна празнична програма.

- Направихте голям жест
към пенсионерите над 75 г. да
пътуват безплатно в рейса
през почивните дни и празни-
ците. Може ли да си го позво-
ли бюджетът, който ще ком-
пенсира общинския превоз-
вач “Бургасбус”?

- В този случай не бива да се
фокусираме единствено във фи-
нансовата тежест за общината.
Ще я понесем, можем да си го
позволим.

Младите и работещите
от средното поколение
имаме дълг към
по-възрастните

Нека бургаските пенсионери се
възползват от тази възможност
и да посещават по-често кул-
турни събития. Имаме много та-
кива с вход свободен - всеки уи-
кенд има концерт, изложба,
представление или представяне
на книга. Нека публиката им да
е повече и нека в Бургас хората
да достигат дълбоки старини
вдъхновено и с усмивка.
- При благоустрояването на
града казахте, че ще акценти-
рате в междублоковите про-
странства и в детайлите. Как-
во означава това?

- Големите теми за развитие
на града са важни, но всеки
бургазлия се надява да види
пред блока, кооперацията или
къщата си нещо ново, удобно и
полезно. Затова продължаваме
с мащабни инвестиции в благоу-
строяването на вътрешноквар-
талните пространства, но
включваме в процеса и жители-
те по места.

Съвсем скоро ще обявим как
те да подават заявления, в кои-

то сами да посочат какво искат
да бъде направено край техните
домове - повече зеленина или
пък паркоместа, детска или
спортна площадка, парково про-
странство с алеи. Там, където
има съгласие между съседите и
се гледа в една посока, нещата
ще се случат по-бързо.

Друго, на което ще държа, е
вниманието към детайла, защо-
то да откриваш дефекти в един
новоизпълнен проект, е нещо,
което дразни не само живеещи-
те наблизо хора, но и мен.
- По ваше предложение об-
щинският съвет гласува заку-
пуването с европейски сред-
ства на нови електрически
рейсове и общината подписа
договор с екоминистерството.
Кога да ги очакват бургазлии
и освен от екологична гледна
точка с какво ще допринесат
за подобряване на обществе-
ния транспорт на Бургас?

- Задействани са необходими-
те административни процедури
и вярвам, че

през 2020 г. в Бургас
трябва да бъдат
доставени новите 56
електрически автобуса

Това ще ни позволи да пуснем
допълнителни курсове по най-
натоварените линии, за да се
чака по-малко по спирките и да
търсим варианти за съкращава-
не на времето за придвижване
с градски транспорт. Знаете, че
през последните години някол-
ко съставни селища проведоха
референдуми и избраха да ста-
нат квартали на Бургас. Общи-
ната се постара да ги включи
по най-добрия начин в система-

та на градския транспорт, но та-
ка възникна нужда от допълни-
телни превозни средства.

Новите електробуси ще по-
могнат за решаване на поняко-
га възникнали проблеми с раз-
писанията при пътни инциденти
и повреди. Наличието на повече
автобуси ще даде възможност
за бърза реакция и подмяна на
превозните средства с изправ-
ни. Същевременно ще стане
възможно част от сегашните ав-
тобуси да бъдат изведени от
рамките на града, за да бъдат
обслужвани и съставните сели-
ща с климатизирани и екологич-
но чисти возила.
- Обявихте изграждането на
6 нови промишлени зони в
Бургас. Северната вече е по-
чти запълнена, на какъв етап
е южната около “Меден руд-
ник” и с каква индустрия ще
бъдат останалите 4 - в Равнец,
“Долно Езерево”, “Девети ки-
лометър” и в “Черно море”.
Има ли започнати процедури
за промяна на предназначе-
нието на терените за бъдещи-
те индустриални паркове?

- Вече е готов проектът за из-
граждане на обслужващите ули-
ци и техническата инфраструк-
тура за втори етап на Инду-
стриален и логистичен парк -
Бургас, при входа на кв. “Меден
рудник”. Работим по засипване
и заравняване на терена, който
е бивше депо за строителни от-
падъци. Нямам съмнение, че ко-
гато осигурим транспортен до-
стъп и прокараме всички нео-
бходими комуникации дотам -
ток, вода, газ, интернет, за те-
рените в тази зона бързо ще се
намерят инвеститори.

С
Н
И
М

К
А
:
Е
Л
Е
Н
А

Ф
О

Т
Е
В
А



ЕСТАРТ БУРГАС VПЕТЪК, 6 ДЕКЕМВРИ 2019 Г.

всички върхове, към
които се стремим, но град,
който строи нови училища,
има бъдеще. Бургас е такъв

Предизвикателство ще бъдат
останалите индустриални зони,
с чието обособяване се ангажи-
рах. Най-вече тази в Равнец, тъй
като говорим за огромен терен с
площ над 3000 декара.

Но с помощ от държавата и
много работа от страна на об-
щинската администрация вярвам,
че ще успеем. Аз не се отказвам
лесно, особено когато съм поел
лично даден ангажимент. И

в момента се работи
по всички изброени
6 индустриални зони

- някъде нещата са на етап про-
мяна в предназначението на те-
рените, другаде имаме изготвени
и вече одобрени подробни ус-
тройствени планове.
- През последните години

Бургас се наложи като водещ
модел в образованието - въ-
веждането на задължителния
английски в детските градини,
здравословното хранене, пър-
вокласното начало с изравнен
старт за първолаците във
всички училища, изграждане-
то на IT гимназията и още куп
полезни нововъведения. Как-
во още предстои?

- След като санирахме детски-
те градини и училищата, обно-
вихме базите на много от профе-
сионалните гимназии, е време да
обърнем по-сериозно внимание и
на училищните дворове. Десетки
такива проекти ще бъдат изпъл-
нени през следващите 4 години.
Техническата подготовка на ня-
колко от тях приключи, така че
ги започваме още през 2020 г.

Изключително важно е нашето
средно образование да е обвър-
зано с нуждите на бизнеса, кой-
то не търси само висшисти. Зато-
ва продължаваме с модернизи-
ране на материалната база в
професионалните ни училища и
разкриване на нови специалности.

Община Бургас ще продължи
да подкрепя обучения, организи-
рани от IT и аутсорсинг инду-
стрията, защото те предпочитат
сами да си подготвят кадрите,
които впоследствие наемат.

Продължавам да
работя за каузата в
Бургас да отворят
врати филиали на
престижни
университети

със специалности, които не ду-

блират съществуващите в града.
- Има ли Бургас нужда от но-

ви училища?
- Град, в който не само не се

закриват, а се налага строител-
ство на нови училища, е град с
бъдеще. Бургас е такъв. Вече из-
готвихме проекти за строител-
ство на нови училищни сгради в
дворовете на СУ “Св. св. Кирил и
Методий” и Гимназията по ком-
пютърно програмиране, които ще
са в непосредствена близост до
старите им сгради. Но това няма
да е достатъчно. Затова работим
по още няколко варианта за ре-
шаване на проблема със сград-
ния фонд в още няколко учили-
ща. Ще изнесем повече инфор-
мация, когато имаме готовност.
- Обявихте здравеопазването

като един от акцентите в про-
грамата ви за следващите 4 г.
В какво ще се изрази това?

- Обявих амбициозна програма
в сферата на здравеопазването и
вече започнахме подготовката за
изпълнението є. Ще вложа много
усилия за изграждането на уни-
верситетска детска болница със
спешен център и високотехноло-
гично оборудване, която да обе-
дини всички педиатрични спе-
циалности на едно място. Това
ще позволи комплексно лечение
на децата не само от община Бур-
гас, а и от цяла Източна България.

В момента кандидатстваме за
европейско финансиране с
проект за създаване на югоизто-
чен научноизследователски цен-
тър по генетика и биотехнологии.
Наши партньори са университе-
тът “Проф. д-р Асен Златаров”,
както и лечебни заведения, реги-
стрирани на територията на об-
щина Бургас - МБАЛ “Лайф Хос-
питал” ЕООД, самостоятелна ме-
дико-диагностична лаборатория
“Лина” ЕООД и МБАЛ “Д-р Ма-
джуров” ООД. Ръководител на
проекта е доц. Цветан Велинов -
вр. и. д. декан на новия бургаски
Факултет по медицина.

Много разчитам постоянно да
увеличаваме приема и качество-
то на обучение в новия Медицин-
ски факултет, защото да обуча-
ваш собствени лекари, е от голя-
ма важност за общинското здра-
веопазване.

Комплексен онкологичен цен-
тър (КОЦ) - Бургас, ще стане
най-модерният в България със
затваряне на цикъла от предос-
тавяни медицински услуги - доо-
борудваме го с ПЕТ скенер, га-
макамера за брахитерапия, оси-

гуряване на максимални условия
за диагностика, лечение и по-
следващо наблюдение на този
тип заболявания. Вече стартира
изграждането на нова сграда
към КОЦ, в която ще бъде разпо-
ложеноотделението понуклеарна
медицинаи сектор “Брахитерапия”
към отделението по лъчелечение.

Предстои също така ремонт на
всички педиатрични кабинети и
чакални в диагностично-консул-
тативните центрове в Бургас.
- Ще продължи ли общината

политиката си за привличане
на нискотарифни авиокомпа-
нии, които да доведат допъл-
нително туристи по морето ос-
вен чартърите?

- Винаги сме го правили и ще
продължим да оказваме подкре-
па за увеличаване свързаността
на Бургас със света по въздух.
Но едновременно с това ще ра-
ботим по всички останали проек-
ти, които да направят града още
по-важен и атрактивен. Това е,
което най-много привлича авио-
компаниите заедно със стратеги-
ческото разположение, разбира
се. Британската Jet 2, която за-
почна да оперира тук миналата
година с полети от/до Великобри-
тания, е доволна и остава. Ком-
панията “Лауда еър” обяви поле-
ти Бургас - Виена от 2020 г. Вяр-
вам, че ще продължим да сме
интересни на този пазар.
- Кога ще е готов новият при-

станнаостровСветаАнастасия?
- Надявам се успешно да из-

пълним проекта през 2020 г. Но-
вият пристан ще има защитна
функция, пазейки от ерозия ска-
листата основа на острова, а и
ще направи по-безопасно акости-
рането, тъй като на стария при
малко по-силна вълна то става
невъзможно. Съоръжението ще
даде възможност повече плава-
телни съдове да акостират на
острова.
- През последните години от-

воювахте част от пристанище-
то за граждани, превръщайки
старите кейове в зона за об-
ществен достъп. Има ли още
накъде да се разраства?

- Отварянето на тази зона е
една осъществена голяма мечта
на поколения бургазлии. Неслу-
чайно тя се превръща във все
по-предпочитано място и за жи-
телите, и за гостите на града. В
момента там се строи конгресен
център, в който ще се случват
много събития и ще е ново място

и за култура, и за образование, и
за форуми. Работим активно и по
откриването на детски научен
център с планетариум, които ще
отворят врати през следващата
година. Има голям потенциал за
развитие на тази зона и тя ще
става все по- интересна, предпо-
читана и емблематична за Бургас.
- Има ли движение по проек-

та за северен обход на Бургас
при Пети километър?

- Движим се в положителна по-
сока. Правителството отпусна
необходимите средства за отчу-
ждаване на терените по трасето
на Северния обход. Нужно е вре-
ме това да се случи документал-
но и административно, но тази
първа крачка не може да остане
единствена и аз вярвам, че на-
ближава времето да направим и
следващите - проектиране и съ-
щинското строителство. Заедно с
реализирания преди няколко го-
дини Южен обход Северният ще
изведе още по-голяма част от
транзитния поток автомобили из-
вън Бургас, спестявайки на него-
вите жители отрови във въздуха,
а на шофьорите - време и нерви.

Една от
емблемите
на Бургас –
Грамофона,
скулптурата
която краси

бул. “Богориди.
СНИМКА:

ЕЛЕНА ФОТЕВА
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Елхата на Бургас
Всяка година

кметът Димитър
Николов лично
раздава от праз-
ничното издание

на “Бургаски
вестник”.

СНИМКИ:
ЕЛЕНА ФОТЕВА

ТОНИ ЩИЛИЯНОВА

Рибен курбан
по стара
рецепта,
артателиета
и концерти
на 3 сцени
специално
за празника

Артистичният дух на
бургазлии ще пре-
вземе града на Ни-

кулден. Както всяка го-
дина празникът на 6 де-
кември се превръща в
общоградско тържество
с концерти на няколко
сцени и много емоции.
Общоградската забава

ще започне веднага щом
стрелките на един от
символите на Бургас -
Часовника, ударят точно
10 часа. Добре познатото
на всички Никулденско
градче в градинката ще
оживее. Тази година то
ще се превърне в артзо-
на с работилници, в които
малки и големи ще твор-
ят и ще се забавляват.

Шест шатри
ще предлагат на
зрителите сами
да изработят
никулденски
картички,

риби и всякакви морски
обитатели. На сцената
ще се качат рок група
FOUR, Бургаският духов
оркестър, ансамбли при
училище “Проф. Панчо
Владигеров” и вокална
група “Морски песъчин-
ки” с диригент Милена
Добрева.

Около
Никулденското
градче и пред
сградата на
общината се

събират хиляди
бургазлии,

които споделят
празника
на града.

Градът дарява Коледа
на деца и възрастни в нужда

ТОНИ ЩИЛИЯНОВА

За втора поредна година
бургазлии се включват в

кампанията на общината
“Подари от сърце”, с която де-
ца и възрастни в неравностой-
но положение ще получат ко-
ледни подаръци и така ще
усетят топлината на едни от
най-чаканите празници в го-
дината.
Всеки благодетел може сам

да избере на кого да купи
подарък и да му напише крат-
ко послание. В кампанията се
събират подаръци за обитате-
лите на 18 социални заведе-

ния, а в сайта на общината
всяко дете или възрастен е
посочил какво иска да получи
за Коледа. Срещу името на
тези, за които вече са осигу-
рени подаръци от благодете-
ли, ще има отбелязано сърчи-
це, а списъкът ще се актуали-
зира в реално време.
Опакованите и поименно

надписани дарове се събират
в туристическия информацио-
нен център на ул. “Алексан-
дровска” срещу Часовника.
Топли домашни чехли, коз-

метични комплекти и завивки
са сред най-желаните, но ня-

кои от децата имат нужда и
от обувки и якета. Други пък
си мечтаят за безжични слу-
шалки или радиокасетофони.
Всеки, който иска да помогне,
може да разгледа списъка с
желания, публикуван на стра-
ницата на община Бургас, а
крайният срок за даренията е
10 декември.
Бургаската инициатива е

вдъхновена от кампанията
“Операция “Плюшено мече”,
но включва деца, младежи и
възрастни от всички защитени
жилища и социални домове
на територията на града.

Коледните подаръци за деца и възрастни в нужда се събират в
Туристическия информационен център до Часовника.
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грейва на Никулден
Кметът събира
всички именици,
най-възрастният
е на 101 години

ТОНИ ЩИЛИЯНОВА

За 7-а поредна година
малки и големи жители на
общината, кръстени на
името на свети Николай
Чудотворец, ще се съберат
за обща снимка на пло-
щад “Атанас Сиреков”.
Инициативата се превър-

на в запазена бургаска
марка и е неизменна част
от тържествата за празни-
ка на града.
“Златната” снимка ще

бъде изпратена за съхра-
нение в Държавния архив,
където ще бъде запазена
за идните поколения.
Преди общата фотография
с кмета всеки именик ще
получи подарък моряшко
шалче и специалната от-
личителна значка.
Статистиката показва,

че точният брой на имени-

ците в община Бургас е
7251, а в града - 5853.
Най-много носещи името
на светеца живеят в цен-
тралната градска част -
1500, в кв. “Меден рудник”
са 1300, а в кв. “Славей-
ков” - 900 души.
Запазва се и тенденция-

та името на светеца или
други негови варианти да
се носи повече от мъже -
5399, срещу 1657 жени.
Сред мъжете безспорен
фаворит е името Николай
(3716), следвано от Нико-
ла (1683), а сред дамите -
Николина (729), Никол
(594) и Николета (334).
Най-възрастният именик

е дядо Никола Мечев, кой-
то тази година навърши
101 г., а най-възрастната
именичка е 95-годишната
Николинка Бояджиева.

Груповата снимка
на именици с

кмета Димитър
Николов за

Никулден се пре-
върна в запазена
марка на Бургас.Шеф-готвачи приготвят вкусна риба за празника.

За да усетят бургаз-
лии атмосферата на
празника, веднага след
освещаване на обред-
ната трапеза ще започ-
не раздаването на тра-
диционния рибен кур-
бан по стара рибарска
рецепта.
Тази година пунктове-

те ще бъдат до Часов-
ника, до Компаса, на
Магазия 1 до Морската
гара и до СУ “Петко Ро-
сен” в кв. “Меден руд-
ник”.
Много музика и танци

ще има до Компаса на
ул. “Александровска” и
пред сградата на Ар-
хеологическия музей на

бул. “Богориди”, където
ще свирят квартет “Ви-
ва” и рок група
Euphoria.
Кулминацията на

празника е запалването
на светлините на 18-ме-
тровата коледна елха и
новогодишната украса
на Бургас в началото
на

големия
Никулденски
концерт
с участието на
Силвия Кацарова
Той ще събере хиля-

ди на пл. “Тройката”,
които заедно ще съпре-

живеят празничната
емоция.
В концерта по тради-

ция се включват едни
от най-големите и оби-
чани имена на родната
сцена, а тази година за-
едно със Силвия Каца-
рова бургазлии ще вид-
ят изпълнителите Герга-
на Великова, Марияна
Добрева, Георги Дюлге-
ров, Георги Милтиядов
и група “Фортисимо”.
През целия ден пара-

лелни концерти ще има
в парка в кв. “Изгрев” и
до СУ “Петко Росен” в
най-големия кв. “Меден
рудник”.

Бургазлии първи видяха
25 минути от новия
филм за Петя Дубарова

почна с поетичен реци-
тал по стихове на неза-
бравимата бургаска пое-
теса в изпълнение на
младите актьори от
театър “Адриана Будевс-
ка” Никола Парашкевов
и Ива Трифонова. И два-
мата са ученици на Сте-
фан Данаилов.
“Петя на моята Петя”

е филм, който отдава
почит на поетесата Петя
Дубарова през разказ
за живота на едно съ-
временно момиче със
същото име и подобна
съдба. В него участват
много актьори, родени в
Бургас или свързани с
града, а близо 500 бур-
газлии се включват като
статисти.

25минути с ключови
сцени от филма

“Петя на моята Петя”
бяха показани за първи
път на 4 декември в
Бургас. Най-новият бъл-
гарски филм за големия
екран все още е в про-
цес на обработка, но ин-
тересът към него е мно-
го голям.
Зала “Георги Баев” в

културния център “Мор-
ско казино” бе препъл-
нена с хора, които зада-
ваха въпроси към екипа,

създал кинолентата. За
представянето на трей-
лъра в Бургас пристиг-
наха продуцентът Нико-
лай Урумов, режисьорът
Алексадър Косев, опе-
раторът Иван Вацов,
сценаристите Нели Ди-
митрова и Валентина
Ангелова, както и част
от актьорския състав,
включително Алиса Ата-
насова, превъплътила се
в образа на Петя Дуба-
рова.
Тематичната вечер за-
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Малко риба
за Никулден,

чернокопът се скри
деликатесната щука. 3 лв.
е толстолобът, продава се
и рагу за 2 лв.
За разлика от минали

години, когато буквално
извираше от морето, тази
есен чернокопът почти
изчезна. Появява се в
малки количества от вре-
ме на време на цена над
10 лв., но напоследък се
скри. Затова търговци по-
бързаха да извадят от
фризерите замразения от
миналогодишния урожай
и го продават за 12 лв.
килото.
Някои са се изхитрили

да пишат, че е пресен, но
познавачите веднага раз-
бират, че не е така. Сега
бургазлии само цъкат с
език и не могат да повяр-
ват, че допреди година-
две го купуваха в про-
мишлени количества, ко-
гато чернокопът падаше
до 4 лв.
В малки количества се

среща леферът. Царската
риба обаче се продава на
висока цена от 30 лв. ки-
лото, колкото струва и
калканът. Иначе щандо-
вете са заредени със са-
фрид за 8 лв., но не в
огромни количества, че
да падне цената му.
Рибата е сравнително

дребна за разлика от ми-

нали години, но бургазлии
посягат към нея и за ма-
риноване.
Малко по-евтин е бар-

бунът. Розовите екзем-
пляри вървят 6 лв. килото
и се явяват спасение за
бургазлии да разнообраз-
ят трапезата с прясна
черноморска риба. На съ-
щата цена и по-едър има
и внос от Турция. Цаца и
хамсия въобще няма на
пазара.
Продава се и средно го-

лям зарган за 10 лв. ки-
лото, който тази година е
в големи количества. Пъл-
но е с ципура и лаврак
между 12 и 14 лв., по ма-
газините се срещат чисте-
ни и за 13 лв.
Ако сте решили обаче

днес да купувате риба,
цената є може да е ско-
чила с левче заради за-
студяването през послед-
ните дни, което закотви
рибарите на брега.
По това време вече

трудно се намират миди
от плантациите, които до-
сега бяха най-евтиният
морски дар. Ако се появ-
ят, са в малки количества,
на цена от 3,50 до 4 лв.,
въпреки че доскоро бяха
закотвили цена от 3 лв.
Сега се продават ядките
на 10 лв. килограмът.

Снеобичайно малко
риба посрещат бур-
газлии тазгодишния

празник Никулден. В на-
вечерието му прясната
черноморска бе в оскъдни
количества и скъпа, зато-
ва пък шаран има колкото
щеш за решилите да па-
заруват на самия ден. Це-
ната му не мърда - върви
по 6 лв. за килограм. Про-
дават се всякакви видове
- гол, люспест и див.
По хипермаркетите

предлагат и чистен за 5
лв. за кило. Някъде може
да се намери и за 3 лв.,
но е бракониерски.
Малко по-скъп е аму-

рът, с който напоследък
все повече бургазлии за-
местват шарана на трапе-
зата. Белият върви около
8 лв. килото. На “Красно-
дар” се продава и сом за
10 лв., толкова струва и

Раците са представени
в различни разновидности
по щандовете и вървят
между 10 и 16 лв.
Иначе е пълно със

скумрия. Вносната от
Норвегия и Гренландия
върви между 6 и 7 лв.,
рядко по магазините се
намира за 5 лв. килото.
Предпочитана е от бур-
газлии, които отдавна за-
бравиха вкуса на черно-
морската и се доверяват
на северната риба, която
е по-вкусна от уловената
в южните морета.
Пресен паламуд почти

няма, но ако се появи, е
на цена от 10 лв., за 8 лв.
се намират по-дребни ек-

земпляри. Веяната риба
се продава за 12 лв., но
парчето, което средно из-
лиза около 800 грама.
Който взел-взел, вдигат

рамене търговците, които
се бяха заредили преди
20-инаднисделикатесната
риба, но тя бързо свърши.
Според морски вълци

причината за слабия улов
тази година е необичайно
топлата есен. През ноем-
ври, който мина с пролет-
ни температури, рибата
почти не доближи брега.
В началото на декември
температурата на морето
е 15-16 градуса, което е
рядко явление по това
време на годината.

ДИМЧО РАЙКОВ

Шаранът се продава
по 6 лв., цената на

лефер и калкан рядко
пада под 30 лв. за кило

Наближава времето, когато ри-
барското селище Ченгене ске-

ле, на 15 км южно от Бургас, ще
се превърне в етнографски исто-
рически комплекс, запазвайки
самобитния си дух и чар.
Проектът по идея на кмета Ди-

митър Николов получи сериозен
тласък, след като преди 3 месе-
ца правителството даде на общи-
ната правото на собственост вър-
ху 9 имота в района около кана-
лите на площ от 27 391 кв. ме-
тра.
На тях ще се обособи площад

със зона за пикник, крайбрежна
алея и паркинг с необходимите
подстъпи към тях. Предвидени са
и експозиционни хижи, в които
старите морски вълци ще показ-
ват плетене на мрежи и всички
тънкости на занаята. Идеята е
той да се съхрани, като едновре-
менно бъдат създадени и по-до-
бри условия за продължаване на
рибарските традиции.
Проектът на общината пред-

вижда още и изграждане на по-
крита лодкостоянка западно от
местността Рибарско пристани-
ще.
“След реконструкцията тури-

стите ще усетят неподправения
колорит на това уникално място,

Ченгене скеле става
етнографски комплекс

в което ще бъде запазен волният
и самобитен дух на старите мор-
ски вълци”, обяснява бургаският
кмет Димитър Николов. Затова
ще бъде ремонтирана и леген-

дарната местна кръчма, където
посетителите ще могат да опитат
вкусна рибена чорба и да чуят
невероятните лакърдии и при-
ключения на рибарите.
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Непозната легенда за
свети Николай Чудо-
творец, покровител

на Бургас, рибарите, сла-
бите и изпадналите в бе-
да, разкрива тазгодишно-
то издание на традицион-
ната празнична книжка,
която общината издава
на 6 декември.
Според легендата през

IV век Ликийската област
(в днешна Турция) е била
доведена от властите до
разорение. Населението
било облагано с все пове-
че данъци, които обрича-
ли жителите на глад и ми-
зерия. Те се обърнали с
молба към свети Николай
за помощ и той веднага
се отправил към Констан-
тинопол.
След разговор с импе-

ратора данъците били на-
малени 100 пъти. Това ре-
шение е било написано в
грамота, скрепена със
златен печат. Свети Нико-
лай обаче почувствал, че
под влияние на съветни-
ците си император Кон-
стантин Велики може
бързо да промени реше-
нието си и да отмени своя
указ.
За да се предотврати

това, документът е тряб-
вало още същия ден да
бъде обнародван в град
Мир (област Ликия), а
пътят дотам бил труден и
изисквал минимум 6 дни.
Свети Николай горещо се
помолил на бога и грамо-
тата по чудотворен начин
се оказала в град Мир и
веднага била обнародва-
на.
Още на следващия ден,

както почувствал свети
Николай, Константин Ве-
лики се поддал на внуше-
нията на сановниците си
и се опитал да отмени
указа. Светецът обаче му
отговорил, че указът вече
е обнародван. За да се
увери в тези думи, импе-
раторът изпратил бърз ко-
раб, който да провери на
място дали това е така.
Пратениците потвърди-

ли думите на свети Нико-
лай, а богобоязливият им-
ператор поискал прошка
и извинение от светеца.
Свети Николай Мирли-

кийски Чудотворец е

един от
най-почитаните
от нашия
народ светци

Още в древността хора-
та, живеещи в селищата
покрай Бургаския залив,
са го възприемали като
господар на морето,
укротител на бурите и
морските стихии. Те вяр-
вали, че светецът чудо-
творец плава на златен
кораб в морето и винаги
се намира там, където
има нуждаещи се от по-
мощ.
Според някои народни

представи “мокрият св.
Никола”, или рибният
светец е крилат момък с
необикновена физическа

на риба.

След Никулден
традицията
забранява
риболова
до пролетта

Така рибарите не само
се запазват от зимните
стихии, но и оставят мо-
рето да възстанови свое-
то рибно богатство през
пролетта.
Поверие учи, че в по-

ртфейлите се слага люс-
па от празничната риба,
която носи късмет и па-
ри. Костите от рибата не
бива да се изхвърлят -
закопават се в земята
или се пускат в течаща
вода, за да има благопо-
лучие в семейството и то
да се увеличи. И днес се
спазва обичаят в Бурга-
ско никой рибар, моряк
или член на семействата
им да не работи на Ни-
кулден и никакъв кораб
или лодка да не излизат
в морето, освен за из-
вършване на ритуала за
помена.
Традиционната трапеза

пък е свързана с една
стара българска легенда,
според която веднъж св.
Никола излязъл с прия-
тели с една гемия в мо-
рето. Неочаквано ги
връхлетяла буря и гемия-
та се продънила, започ-
нала да се пълни с вода
и да потъва. Спътниците
на светеца му се поди-
грали, че не може да на-
прави чудо и да ги спаси.
Тогава той уловил с ръце
един шаран и с него за-
пушил дупката на проби-
тото дъно.
Така възникнал обича-

ят на празника да се яде
шаран като свещен кур-
бан за патрона св. Нико-
ла. Той се приготвя за-
дължително пълнен с
ориз, булгур, стафиди и
орехи и се пече обвит в
тесто. Освен рибник се
приготвя и обреден хляб,
както и постни ястия.

Кого закриля
свети Николай
Чудотворец

ТОНИ ЩИЛИЯНОВА празника му. Първия
улов рибарите посвеща-
ват на патрона си, а

първата уловена
риба трябва да се
приготви и изяде
на самия бряг,

като костите є се хвърл-
ят в морето.
Вярва се, че на този

ден се затваря морето и
приключва есенно-зим-
ният риболовен период.
Затова той се отбелязва
с угощение и почерпка
от рибарите и търговците

Непознати легенди и
вкусни рибни рецепти
са събрани в книжката
за Никулден

сила. Лети със златните
си крила над морета и
океани и влиза в люти
битки с водните демони.
В други легенди обаче е
наричан стари, зимни св.
Никола и е описван като

беловлас и белобрад
старец.
Почитането на свети

Никола като покровител
на рибарите е създало
някои задължителни ри-
туали и забрани след

РЕЦЕПТИ

Скумрия на фурна
с тиква и зеленчуци

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ:
� скумрия/лаврак/ципура

1500 г
� растително масло 250 г
� кромид лук 250 г
� картофи 450 г тиква 450 г
� черен пипер 2 г
� сол 25 г
� розмарин 1 стрък
� чесън 1 скилидка
� бяло вино 50 мл
� соев сос 5 мл горчица 5 г

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Скумрията се почиства до-
бре и се разрязва наполовина.
Картофите и лукът се нарязват
на четири, тиквата се реже на
парчета със същата големина,
морковите се нарязват на кръг-

чета. Смесват се мазнината,
горчицата, бялото вино и сое-
вият сос. Зеленчуците се по-
ставят в тавата и се поливат
със сместа, рибата се поставя
най-отгоре и се завиват с фо-
лио. Пече се около 35 минути в
загрята фурна, след което фо-
лиото се отстранява и се запи-
ча още няколко минути.

Риба в бекон и
листа от лапад
НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ:
� 1000 г риба по избор
� 30 г девисил
� 30 г магданоз
� 100 г бекон
� 300 г листа от лапад
� сол на вкус

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Рибките се измиват, почи-

стват и се посоляват, след кое-
то зедно със ситно нарязаните
магданоз и девисил се увиват
първо в парче бекон, а след
това и в листата от лапада.
Завързват се със зелени

клонки и се затрупват в жара-

ва или се пече в загрята фурна
за около 1/2 час. При поднася-
нето им обвивката от листа се
отстранява.

(Рецептите са на ученици
от професионална гимназия
“Проф. д-р Асен Златаров”)
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Инж. Петко
Драгнев,
управител на
“Бургасбус”:

Електрическите автобуси ще
ни позволят да сме по-гъвкави

Давам ви пример с
бързите линии Б1 и Б2.
През лятото са по-малко
натоварени за разлика
от Б11 и Б12, които воз-
ят до плажа и рейсовете
се пълнят с хора. За тях
ще имаме възможност да
пуснем повече автобуси.
- Ще трябва ли да се

изграждат зареждащи
станции по маршрута
на елвозилата, или то-
ва ще става от депото
на “Бургасбус”?
- Зареждането ще ста-

ва от депото на “Бургас-
бус”. По принцип новите
автобуси си идват със за-
реждащите устройства,
но за тях трябва да се
изгради необходимата
станция с трафопост,
окабеляване, за което
ще бъде пусната обще-
ствена поръчка. Такава
ще бъде задвижена и за
избор на изпълнител за
бордовото оборудване на
електрическите автобуси
- валидаторите за елек-
тронно чекиране, камери
и всички екстри, с които
разполагат сегашните.
- Ще продължат ли да

се движат тролеите в

бонус се търси социални-
ят ефект - целта е по-
възрастните пенсионери
да участват по-активно в
културния и обществен
живот на града. Още за
този Никулден ще имат
възможност да се въз-
ползват от безплатното
пътуване.
- Подготвяте ли нова

услуга в градския
транспорт?
- На първо време за

удобство на пътниците
възнамеряваме да съкра-
тим времетраенето за
пътуване до Сарафово.
През зимата летището е
слабо натоварено и зато-
ва ще ограничим влиза-
нето на автобусите по
линия №15 до термина-
лите. Дотам ще стигат в
определени часови ин-
тервали за обслужване
на служителите от аеро-
гарата, за което сме се
договорили с ръковод-
ството є. През останало-
то време рейсовете ще
спират на кръговото, без
да влизат до летището.
Така времето за пъту-

ване се съкращава меж-
ду 5 и 10 минути в зави-
симост от пътникопотока.

- Г-н Драгнев, след
доставката на новите
електрически автобуси
в Бургас какво ще ста-
не със сегашните?
- С новите електриче-

ски рейсове автопаркът
ни чувствително ще се
увеличи, което ще ни по-
зволи да спрем старите
дизелови возила на 15 г.,
които обслужват състав-
ните селища на община-
та. На тяхно място ще
прехвърлим част от се-
гашните, включително и
маломерни.
Освен екологичните

предимства електриче-
ските рейсове ни дават
възможност да бъдем по-
гъвкави. Там, където е
възможно, ще учестим
автобусите по линиите в
зависимост от тяхната
натовареност през раз-
личните сезони.

града?
- Ще продължат. Те си

остават по сегашната
схема и не зависят от пу-
скането в експлоатация
на електрическите вози-
ла.
- Общинската фирма

“Бургасбус” готви ли
се да посрещне зима-
та?
- Хубавото време ни

позволи максимално да
се подготвим за зимата -
оборудвани сме с гуми,
прегледите са извърше-
ни и всичко необходимо

да посрещнем една по-
усложнена ситуация в
студения сезон.
- Очаквате ли голям

наплив в градския
транспорт, след като
пенсионерите над 75 г.
вече ще пътуват без-
платно през уикенда?
- Не очаквам по-голям

наплив. Тези пенсионе-
ри, които и сега са пъту-
вали през почивните дни,
ще продължат да из-
ползват рейса, но вече
безплатно през уикенда
и по празниците. С този

ДИМЧО РАЙКОВ

Спираме старите дизели до
съставните селища, а през лятото
ще натоварим с рейсове
по-оборотните линии до плажа

ТОНИ ЩИЛИЯНОВА

По-малко жилищни
сгради, но с пове-

че апартаменти, и то
предимно двустайни
- това е тенденцията
в Бургас през по-
следната година.
От общо 76 ново-

построени сгради до
август със 764 жили-
ща в тях

двустайните
представляват
64,7%

от общия дял, след-
вани от тези с три
стаи - 32,1%, а най-
нисък е делът на жи-
лищата с шест и по-
вече стаи - едва 1%,
сочи статистиката.
Най-осезаемо гра-

дът се разраства в
най-големия бурга-
ски квартал - “Меден
рудник”, в който има
много млади семей-
ства и все още сво-
бодни парцели. За-
ради големия инве-
ститорски интерес
там се оформя нов
център в района до
плувния басейн и
единствената в града
еко детска градина.
Общата полезна

площ на всички но-
вопостроени жилища

В Бургас се строят по-малко сгради, но
с повече жилища - предимно двустайни
� Най-динамично се развива кв. “Меден рудник”,
където се оформя нов районен център
� Промишлеността е водещ сектор в икономиката на града,
някои от производствата са единствени в страната

областта. Спрямо
първите три месеца
на годината те са с
18,9% по-малко, но
броят на жилищата
се увеличава с
37,7%, като разгър-
натата им застроена
площ скача с 23,4%.
Промишлеността е

водещ сектор в ико-
номическата струк-
тура на Бургас. За-
стъпени са повечето
отрасли с изключе-
ние на автомобило-
строене, ниско- и
високоволтови ин-
сталации и отчасти
електроника. Някои
от производствата
са единствени или
определящи за
страната, като тъм-
ни и светли нефто-
продукти, химически
влакна, пластмаси и
други химически из-
делия, корабострое-
не, вентилационна и
пречиствателна тех-
ника, товарно ваго-
ностроене, рибопре-
работвателна про-
мишленост.

територията на
областта са издали
разрешителни за
строеж на 99 жи-
лищни сгради с 646
жилища в тях и на
37 офис сгради.
Спрямо предходно-

то тримесечие изда-
дените разрешител-
ни за строеж на жи-
лищни сгради нама-
ляват с 32,7%, дока-
то

броят на
апартаментите
се увеличава

с 45,2%, а общата
им застроена площ
скача с 24,4%. Раз-
решителните за
строеж на други
сгради намаляват с
36,2%.
Строителството на

73 сгради с 559 жи-
лища в тях е започ-
нало през лятото в

Бургас се обновява с много ново строителство. СНИМКИ: ЕЛЕНА ФОТЕВА

през третото триме-
сечие на 2019 г. е 58
170 кв. м, като спря-
мо съответния пе-

риод на 2018 г. се
увеличава с 57,8%.
Жилищната площ съ-
що се увеличава с

близо 50%.
В периода юли-

септември общински-
те администрации на
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От лятото
тръгва

катамаран
за Босфора

ЖителитенаБургаситу-
ристищесерадватнанова
атракция от лятото дого-
дина. От 1 юни до 15 сеп-
тември круизна линия ще
свържеБургассИстанбул.
Разстоянието по вода ще
се взима за 4 часа с висо-
коскоростни катамарани.
Толкова излиза и по суша
пътуването в една посока
домегаполиса,ноизживя-
ванетоскорабенесравни-
мо, особено когато се пре-
минава живописният бряг
на Босфора.
Веднъж седмично до

Истанбул пасажерите ще
имат междинна спирка на
Инеада, който е на от-
срещния бряг срещу по-
граничното Резово. В тур-
скатаобщинавпродълже-
ние на 33 км са разполо-
жени най-дългите черно-
морски плажове със
златист пясък.
Градчето е на половина-

та от пътя по море до
Истанбул и до него ще се
стига за 2 часа.

“70-80 евро е
плаването в
двете посоки

Това е прогнозната цена
за икономичния модел”,
обяснява изпълнителният
директор на Пристанище
Бургас Диян Димов. За
лятото били планирани
по 45 пътувания в двете
посоки, като се избягва
преминаването на сухо-
пътна граница, което по-
някога отнема часове
при струпване на много
автобуси или коли.
От Бургас катамаранът

ще тръгва от Морската
гара и ще акостира в съ-
рцето на Истанбул, къде-
то ще се минава митни-
ческа и гранична провер-
ка. Работи се и за облек-
чаване на пропускател-
ния режим.
Засега туроператорите

не бързат да включат но-
вата транспортна услуга
в пакетите си за лятото,
но я очакват с голям ин-
терес и вече правят кал-

с кораб до
Истанбул
и таксита
по вода
в залива
кулации.
“Почти през ден имаме

запитвания”, казва Ди-
мов.
“Ще я предлагаме на

място като допълнителна
атракция извън основния
пакет, за който сключва-
ме договори с туристите,
но ще изчакаме до края
на април, за да сме си-
гурни, че линията тръгва
от юни”, коментира пред-
ставител на голям туро-
ператор.
Маршрутът се разрабо-

тва и от варненски фир-
ми с пътуване оттам до
Бургас с автобус и при-
качване на катамаран до
Истанбул.
Турската компания IDO

Istanbul Fast Ferries оси-
гурява плавателните съ-
дове, като заради нави-
гационните особености

на Черно море приста-
нищните власти в Бургас
преговарят да пусне и
по-модерни със стабили-
затори.
“И без вълнови успо-

коители можем да пус-
нем линията, но не иска-
ме да рискуваме. Жела-
нието ни е да осигурим
по-комфортно пътуване
на пътниците - без клате-
не. Това е изискването
на туроператорите, ма-
кар че близо до брега не
се усеща”, обяснява ше-
фът на пристанището.
Целта е от Бургас до

Истанбул да се стига
бързо и удобно за 4 ч
при скорост от 30 възела
(55 км/ч).
През лятото по инициа-

тива на пристанището с
един от скоростните ка-
тамарани на турската

фирма бе извършено
тестово плаване от
Бургас до Инеада, в
което участваха пред-
ставители на много
държавни и общински
институции, включител-
но на борда бе и тур-
ският консул Нурай
Иньонтепе.
Според Диян Димов

пътуването е показало,
че проектът ще е успе-
шен на цена от 70-80
евро при запълняемост
на катамарана от 200
пасажери при капаци-
тет за 400 души.
Въпреки че има 6 ме-

сеца до старта на ли-
нията до Истанбул,
промяна в цената не се
очертава.
“Работим сериозно по

проекта, всяка седмица
уточняваме по някой
детайл”, казва Димов.
По него между двете
държави се работи от
близо 2 г. Освен от
икономическа гледна
точка той се разглежда
и като социален за
движение на пътници
между двете държави.
Според спецове по

морско дело по линията
може да се ползва и ка-
тамаранът “Бурак”.

Морски таксита
пък ще плават
между петте
пристана в
акваторията на
Бургаския залив

Кораб, който ще закупи
общината, ще свързва по
вода Сарафово с Краймо-
рие, Ченгене скеле,
остров Света Анастасия и
Морската гара в Бургас.
Проектът по идея на кме-
та Димитър Николов е за-
движен, съдействие обе-
ща и транспортният ми-
нистър Росен Желязков.
Според Николов подоб-

на морска връзка може да
се разработи и с други
морски курорти - Несебър,
Поморие, Созопол и Чер-
номорец, като Бургас бъде
отправната точка.
Идеята е заимствана от

Швеция и Дания, които
имат опит в плаванията в
градски условия и са раз-
работили гъста мрежа от
маршрути по крайбрежие-
то си. На първо време об-
щината ще купи новото
корабче. То ще е по-мал-
ко като капацитет от се-
гашния “Света Анастасия”,
който вози само до остро-
ва, но ще е по-бърз и ще
може да плава при по-
бурно море.

С този катамаран
бе направено те-
стовото плаване
до Инеада през

лятото.

Диян Димов
(вляво) с турските
партньори по
проекта в Инеада

Междинната спирка в Турция срещу погранич-
ното Резово е на 2 часа път по море от Бургас.
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200 деца повече
започват 7-и клас

за тях. 30 училища в
областта вече са инова-
тивни, с по-креативен
подход в образованието,
насочени към професии
на бъдещето. Очакваме
бизнесът да протегне ръ-
ка на младите кадри”, ко-
ментира Виолета Илие-
ва, шеф на Регионално
управление образование.
Сред новите и атрактив-
ни специалности са авио-
паралелката в професио-
налната гимназия по ме-
ханотехника и “Елек-
троавтомобили” в гимна-
зията по автотранспорт.
Oткриването на нови

филиали на висши учеб-
ни заведения в Бургас е
другият акцент в полити-
ката на общината. За
първи път в своята над
120-годишна история
Националната художе-
ствена академия изнася
териториално-образова-
телна структура - мина-
лата есен филиалът в
Бургас прие първите си
студенти. През тази
учебна година отвори
врати и Факултетът по
медицина към универси-
тет “Проф.д-р Асен Зла-
таров”. Нови и атрактив-
ни специалности предла-
га и Бургаският свобо-
ден университет.

учители от цялата страна
заради подобрените ус-
ловия на труд и високите
заплати. И докато в дър-
жавата не достигат педа-
гози, в морския град за
едно място се борят 50
човека.
Освен на подобряване-

то на материалната база
се набляга и на въвеж-
дането на нови, атрак-
тивни специалности. По
програма “Професионал-
но образование и биз-
нес” се модернизира ма-
териалната база на про-
фесионалните училища и
се разкриват нови спе-
циалности, за които ве-
че има заявено желание
за сътрудничество от
бизнеса.
“Модерните паралелки,

които са в т.нар. група
професии на бъдещето,
не се откриват самоцел-
но, а в училища, които
имат подготвени кадри

Б
лизо 200 деца пове-
че започват 7-и клас
и ще завършат през

тази учебна година, а
сред приоритетите на об-
щина Бургас е да строи
нови училища и детски
градини.
“Имаме готови проекти

за нови корпуси към ня-
кои от училищата, 5 са и
проектите ни за нови
детски градини. Очаква-
ме помощ и подкрепа от
държавата. За последни-
те 10 г. успяхме да по-
строим 15 детски гради-
ни”, казва зам.-кметът по
хуманитарни дейности и
младежки политики Йор-
данка Ананиева.
Една от целите, зало-

ЙОРДАНКА АНАНИЕВА ВИОЛЕТА ИЛИЕВА

жени в стратегията на
общината за образова-
нието на най-малките, е
намаляване броя на де-
цата в групите, които се-
га са почти 2 пъти над
допустимото, обновяване
на учебната база и тех-
нологичното оборудване,
освежаване на дворните
пространства и площад-
ки в 14 детски градини.
По проекта “Първо-

класно начало” тази го-
дина всички първоклас-
ници в общината - от

Бургас до най-малкото
селце, влязоха в напълно
обновени класни стаи,
обзаведени с нови мебе-
ли и оборудвани със съ-
временна техника и
електронно учебно съ-
държание. По същия
проект се инвестира и в
бургаските учители чрез
обучения, семинари, кон-
ференции, групи за спо-
деляне на опит, подпо-
магане на младите педа-
гози. Бургас се превърна
в притегателен център за

ТОНИ ЩИЛИЯНОВА

След филиала на НХА в Бургас
отвори и Медицински факултет

Търговската
гимназия сменя
учебниците
с лаптопи

здадена, за да работи в
“облака”, което означава, че
файлове, приложения, дори
фонът на работния плот се съ-
хранява в мрежата, независи-
мо кога и откъде се ползва
компютърът.
Chromebook работи и без

достъп до интернет, като се
използва вградената памет.
Така учениците най-често из-
ползват Google класна стая,
която им дава достъп до учеб-
ни ресурси, домашни работи
и индивидуални и групови
проекти за целия клас или
група.
Често се използва и за до-

стъп до съдържание извън
учебниците, което още пове-
че разширява кръгозора им.
Според експерти по образо-

вание Chromebooks

са се наложили вече
като №1 устройство
за учене в САЩ,
Австралия, Швеция, Холан-

дия, Белгия и Люксембург.
Предимството на тези лапто-
пи е, че са лесни за ползва-
не, гъвкави и сигурни.
Лаптопите по тази система

имат предимства и за родите-
лите. Чрез тях те получават
ясен канал за общуване с
преподавателите и достъп до
това какво правят и учат де-
цата им. Най-голямата полза
обаче е за тях, че работят в
най-съвременната платформа
в света и могат да придобиват
световни сертификати.
“А след завършване на учи-

лище, както учебниците досе-
га, тези лаптопи може да се
ползват и от следващите уче-
ници”, обяснява директорът.

Оборудва модерна библиотека и става
първото училище в областта с
електронно обучение на две паралелки
ДИМЧО РАЙКОВ

Търговската гимназия в
Бургас разби представите за
училищна библиотека, като
оборудва специално помеще-
ние с компютри в помощ на
учениците.
Изключително приветливата

стая, която няма нищо общо с
прашните захлупени зали и е
решена в свежи цветове, ще
бъде оборудвана с 10 лапто-
па, чрез които учениците ще
имат достъп по електронен
път до книжния фонд и ще
могат да го ползват за по-
пълноценно усвояване на
учебния материал.
Част от компютрите вече са

доставени, а очакванията на
ръководството са библиотека-
та да стане неизменен по-
мощник на възпитаниците на
Търговската гимназия, които
имат афинитет към техноло-
гичните нововъведения.
Учебното заведение е на

път да смени и учебниците с
лаптоп. Вместо да ходят с
тежки чанти на училище, въз-
питаниците є ще носят само
преносим компютър.

Засега нововъведението ще
влезе само в две паралелки
от VIII клас от втория срок.
Така Търговската гимназия в
Бургас ще бъде първото учи-
лище в областта, което при-
лага пилотно модела 1:1.
На първо време от него ще

се възползват 50 деца от две-
те паралелки, но желанието
на училищното ръководство е
постепенно да обхване пове-
че възпитаници.
“Преди да въведем този мо-

дел,

събрахме
родителите, за
да ги запознаем с
предимствата

му, и получихме тяхното съ-
гласие”, каза директорът на
престижното училище Павел
Чепов.
С лаптоп учениците ще ус-

вояват знания по всички
предмети.
Възпитаниците на Търгов-

ската гимназия ще ползват
лаптоп с Chromebook, който е
с операционната система
Google Chrome OS. Тя е съ-

УченицитевТърговскатагимназияползватсудоволствиелапто-
пите в новата училищна библиотека.

Помещениетоемодерноивсветлитонове,задапривличаподра-
стващите.
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Първи отличия за ученици,З
а празника Никулден
с награди бяха по-
ощрени абсолвенти-

те и готвачите в забавач-
ници.
За първи път тази го-

дина бе връчен призът
за младежи, успешно за-
вършили университет.
“Абсолвент на година-

та” бе присъден на док-
тор Иван Вълкадинов,
който се дипломира с
пълно отличие от Вар-
ненския медицински уни-
верситет “Проф. д-р Па-
раскев Стоянов” и бе
удостоен с престижната
награда “Златен Хипо-
крат”.
С награди в атриума

на Бургаския свободен
университет бяха отличе-
ни и всички ученици, но-
сители на призови награ-
ди от национални и меж-
дународни олимпиади,
състезания и конкурси.

Призьорите
са 847

от начален, прогимна-
зиален и гимназиален
етап на образование от
31 отбора в 38 училища.
Всички те са се класира-
ли на първо място на на-
ционални или междуна-
родни олимпиади и съ-
стезания. Заедно с деца-
та награди получиха и
236 изявени учители,
които са подготвили мла-
дите таланти.
Сред наградените бяха

и 26 деца от 13 детски
градини.
За първи път в навече-

рието на празника при-
зове получиха и готвачи
на забавачници.

Представители
на кухненски
блокове от 34
детски градини
и 3 ясли бяха
отличени

от общината за прекрас-
ните си кулинарни уме-
ния, благодарение на
които малчуганите в бур-
гаските градини се хран-
ят с вкусна и полезна
храна.

ДИМЧО РАЙКОВ

Етични хакери обучаваха
младежи в IT гимназията

През последните годи-
ни Бургас въведе стан-
дарт при храненето на
най-малките със здра-
вословни продукти, при-
готвени на пара без за-
пръжки.
Призовете връчи зам.-

кметът по образование
Йорданка Ананиева в
присъствието на шефка-
та на общинския съвет
Севдалина Турманова и
шефката на дирекция
“Образование” Весели-
на Таралова.
Преди Никулден сер-

тифицирани етични ха-
кери обучаваха на ки-
берсигурност ученици
от Професионалната
гимназия по компютър-
но програмиране и ино-
вации.

Целта бе да се пови-
шат знанията им в тази
област и да се даде въз-
можност за развитие и
подкрепа на нови талан-
ти, както и подобряване
на общата култура и на-
вици на учениците за
работа в интернет за
по-ефективно използва-
не на компютърните
технологии и мрежи на
професионално равни-
ще.
Успешно преминалите

тренинга получиха сер-
тификат Cyber 360
Academy.
Сред наградите има-

ше и спонсорска под-
крепа от застраховател-
но дружество за учени-
ци за целия период на
обучение в IT гимназията.

Деца, облече-
ни в бели ко-
стюми, играят
пред отличе-
ните готвачки
в залата на
общината.

абсолвенти и готвачиабсолвенти и готвачиабсолвенти и готвачиабсолвенти и готвачиабсолвенти и готвачиабсолвенти и готвачиабсолвенти и готвачиабсолвенти и готвачиабсолвенти и готвачиабсолвенти и готвачи

ДИМЧО РАЙКОВ

52-ма преподаватели от 41 училища
в Бургаска област вече притежават
удостоверение за участие в квалифи-
кационен семинар, което
им дава правото да изра-
ботват тестове за оценка
и измерване знанията на
учениците.
Обучението е одобрено

от министър Красимър
Вълчев и е включено в
плана за квалификацион-
на дейност на просветния
инспекторат в Бургас.
С документ за успешно преминали

курса са се сдобили учители от Бур-
гас, Айтос, Несебър, Карнобат, Руен и
Созопол, които преподават в гимна-
зиален и прогимназиален клас.
Лектор на учителите е бил начални-

кътнаотдел “Българскиезикилитерату-

ра” в Софийския инспекторат Станимир
Цветков, от който са усвоявали методи-
ката за изработване на тестове в рам-
ките на 16 часа, в които влиза и ди-

станционната форма на
обучение.
“Целта бе педагогически-

те специалисти да придо-
бият знания и компетент-
ности за изработването на
качествен инструментариум
за тестиране на знанията и
уменията на учениците по
различниучебнипредметии

върху конкретни очаквани резултати.
По този начин се прави и диагности-

ка на индивидуалните постижения и
на напредъка на всеки ученик, а оттам
се определят и потребностите за по-
мощ в дадена област, ако изостава”,
коментира шефката на Регионалния
инспекторат Виолета Илиева.

52-ма
учители
обучени
да правят
тестове
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Център по генетика
осигурява
медицина
на бъдещето

здрави деца, както и ранно и ефек-
тивно лечение на заболявания при
диагностицирането им при новоро-
дени, които иначе биха развили
тежки увреждания. Възможностите
на Генетичната лаборатория ще
подпомогнат ефективността на Об-
щинската програма “Инвитро” за
по-високи нива на успеваемост на
процедурите, намаляване на нео-
бходимостта от повтаряне на опи-
тите за забременяване и гаранти-
ране раждането на здрави бебета.
От създаването на програмата

през 2009 г. досега

всяка година общинският
съвет гласува над
100 хил. евро за
подкрепа на двойки,

които имат репродуктивни пробле-
ми. Досега са се възползвали над
400 двойки, които вече отглеждат
свои деца.
Създаването на модерна гене-

тична лаборатория ще има изклю-
чително важна роля и за научно-
изследователската и образовател-
на дейност на новооткрития факул-
тет по медицина в Бургас.
Центърът ще бъде използван за

обучение на бъдещи специализан-
ти по медицинска генетика.
Партньори по проекта са универси-
тетът “Проф. д-р Асен Златаров”,
както и лечебни заведения, реги-
стрирани в община Бургас, а ръко-
водител е доц. Цветан Велинов, вр.
и. д. декан на Факултета по меди-
цина към университета.

диагностична
лаборатория за геномни
и метаболомни
изследвания,

която ще гарантира достъп на па-
циентите до постиженията и ефек-
тивността на персонализираната
медицина. Тя позволява на лекари-
те чрез диагностични тестове и из-
ползването на създадени на све-
товно ниво геномни бази данни да
определят с изключителна прециз-
ност каква терапия ще работи най-
добре за всеки отделен пациент.
Ще бъде осигурено модерно обо-

рудване за лабораторията - секве-
натор и съпътстващ специализиран
диагностичен софтуер за изследва-
не и проследяване на пациенти с
туморна патология, както и друго
специализирано оборудване.
Центърът ще даде възможност

за скрининг на всички новородени,
което да гарантира развитие на

Ц
ентър по генетика и биотех-
нологии ще доведе в Бургас
медицината на бъдещето и

ще обслужва пациенти от цяла
Югоизточна България. Община-
та кандидатства по Оперативна
програма “Иновации и конкурен-
тоспособност”, а инвестицията е
за 6 млн. лв., като съфинансира-
нето е 50%.
“Правим много важна крачка,

процесът е дълъг и тежък, но
пък е изключително важен за
диагностиката и лечението. За-
почнали сме сериозна подготов-
ка за осигуряване на финанси-
ране и съм сигурен, че ще се
справим.
Така хората от цяла Югоиз-

точна България ще имат достъп
до модерните технологии за
диагностика, терапия и каче-
ствена медицинска грижа на
място, без необходимост па-
циентите да пътуват за изслед-
вания и лечение в чужбина”, ка-
за кметът Димитър Николов.
Основната цел на проекта е

изграждане на съвременна

Затваря се
цикълът
при лечение
на онкоболни
Една от най-големите

ползи на Центъра по ге-
нетика и биотехнологии
е, че той ще надгради
грижата за онкопациен-
тите в региона. През по-
следните години община
Бургас направи значи-
телни инвестиции в из-
граждането и оборудва-
нето на модерен Ком-
плексен онкологичен
център.
През следващата годи-

на ще започне работата
и позитронно-емисионен
компютърен томограф от
последно поколение,
който ще гарантира на-
временна и точна диаг-
ностика на онкологични
заболявания на място в
Бургас.
Със създаването на ге-

нетичната лаборатория
ще се затвори цикълът
за скрининг, изследване
на предразположенията,
ранна диагностика, на-
временно и прецизно ле-
чение на онкоболните не
само в общината, но и в
целия Югоизточен район,
като ще гарантира каче-
ствена медицинска грижа
без необходимост от пъ-
туване за изследване и
лечение в чужбина.

ТОНИ ЩИЛИЯНОВА

Терапията на онкоболни
ще се определя

персонално, ще се прави
скрининг на новородени

Комплексният онкологичен център в Бургас, кой-
то ще се разшири с нова сграда и модерна апарату-
ра, ще работи в тясна връзка с центъра за генетика.

ДИМЧО РАЙКОВ

Световноизвестен
нефролог от Израел
ще консултира без-
платно в Бургас.
Проф.д-р Талия Вайн-
щайн идва на 12 де-
кември и на 14-и ще
преглежда пациенти
на хемодиализа в
преддиализен стадий.
Проф. д-р Вайнщайн

35 г. работи в диагно-
стиката и лечението
на бъбречни патоло-
гии. Тя е президент на
Израелското друже-
ство по нефрология и

Светило в нефрологията
ще консултира безплатно
хипертония и член на
комитета на Европей-
ския съюз на медицин-
ските специалисти
(UEMS) - Бъбречна
секция.
Проф. Вайнщайн е

консултант на Диали-
зен център NephroLife.
Тя е учила в най-до-
брите специализирани

школи в Израел и Ка-
нада.
В момента е препо-

давател в университе-
та в Тел Авив и асо-
цииран клиничен про-
фесор в катедрата по
нефрология на Меди-
цинския факултет на
Техническия универси-
тет.

Гостуването на спе-
циалист от толкова ви-
сок ранг е възможност
не само за жителите
от региона, но и за
всички нуждаещи се
българи да бъдат пре-
гледани и консултира-
ни по най-добрия на-
чин, коментират бурга-
ски нефролози.
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Д-р Пламен Хубанов, управител на очната клиника “Св. Николай Чудотворец”:
Д-р Пламен Хуба-

нов, управител на
очна клиника “Св.
Николай Чудотво-
рец”, е сред воде-
щите специалисти
по офталмология
в страната. Член
е на Американ-
ската академия
по офталмология,
Европейската ка-
тарактална и ре-
феративна асо-
циация, Световна-
та асоциация по
глаукома и на
Управителния съ-
вет на Съюза на
офталмолозите в
България.
Има над 85 000

очни операции
зад гърба си.
През 2005 г. от-
крива първата си
клиника във Вар-
на, а през 2017 г.
и втора в Бургас.

Поне веднъж
годишно
трябва да
се посети
офталмолог
- Д-р Хубанов, кои са най-

важните неща за очното
здраве, на които пациентът
трябва да обърне внимание?
- В днешно време имаме до-

стъп до огромна по обем инфор-
мация във всички области,
включително и когато става въ-
прос за очното здраве. Въпреки
това

изключително важно
е при симптоми за
проблем да се
потърси очен лекар
При един обстоен преглед мо-

гат да се открият очни усложне-
ния от някои сериозни системни
заболявания - сърдечносъдови,
ендокринологични, неврологич-
ни, ревматологични и др. Често
очните промени са първата им и
единствена проява.
Но и при липса на оплаквания

не трябва да се пропускат про-
филактичните очни прегледи.
Поне веднъж годишно е добре
да се посети офталмолог, тъй
като много от очните заболява-
ния като глаукома, макулна де-
генерация и други протичат без-
симптомно.
- Защо е важно да няма са-

молечение?
- Пациентите по принцип са

внимателни, когато става въ-
прос за зрението им. Въпреки
това има и такива, които опи-
тват да се самолекуват, като си
назначават сами капки, витами-
ни и различни медикаменти.
Самолечението е често сре-

щана грешка, която се прави от
пациенти, когато те разчитат на
собствените си познания, на на-
писаното в интернет или на кон-
султациите на фармацевтите в
аптеката. За радост, от изве-
стно време правилата в аптеки-
те са доста строги и повечето
колеги фармацевти не биха от-
пуснали очен медикамент без
рецепта.
Важно е пациентите да посе-

щават очен лекар и да се съоб-
разят с изписаните от нас ле-
карства според индивидуалното
състояние. Много по-лесно, по-
ефективно и просто е да се при-
лага това, което офталмологът е

чувствителен орган в човешкото
тяло и изисква прецизни техно-
логии.
Точно затова съм убеден, че

нашето решение в очните кли-
ники “Св. Николай Чудотворец”
във Варна и Бургас да инвести-
раме в най-модерната апарату-
ра е правилно. Така можем да
осигурим на българските па-
циенти сигурни, безболезнени и
прецизни процедури, каквито се
практикуват в най-развитите
държави.
Както досега сме използвали

най-съвременните лазери в
областта на рефрактивната хи-
рургия на роговицата, с помощ-
та на които се премахват късо-
гледство, далекогледство и
астигматизъм,

вече лекуваме и
пациентите с
катаракта с
най-новите
методи в света
Нашата клиника е първата в

България, която въведе фемтосе-
кундните лазери IntraLase FS и
Catalys.
- Разкажете ни малко повече

за тези лазерни апарати?
- Новите придобивки са апара-

ти за микрохирургично отстраня-
ване на вътреочно перде (факое-
мулсификация). Те съчетават
предимствата на всички познати
до момента подобни машини.
Това са най-добрите апарати за
микрохирургия на окото в свето-
вен мащаб към момента.
- Какво бихте посъветвали

пациенти?
- Нека хората, които имат нуж-

да от медицинска помощ, не са-
мо в офталмологията, да не отла-
гат и омаловажават посещението
си при лекар. Ранното установя-
ване на проблема, диагностика-
та, профилактичните прегледи и
скрининги за дадени заболява-
ния водят до навременно откри-
ване и по-добри резултати при
лечението. А на всички ваши чи-
татели пожелавaм здраве и свет-
ли празници.

преценил.
- Всички пациенти ли могат

да имат свободен достъп до
лечение в клиники като ваши-
те?
- Очните клиники, които ръко-

водя, са едни от водещите в
страната. Те са специализирани
в областта на очните болести,
съвкупност от модерен интериор,
съвременни технологии и отдаде-
ни на професията специалисти с
дългогодишен опит в различни
области на офталмологията.
С помощта на високотехноло-

гичната апаратура, съвременните
методи и максимална коректност
и отговорност нашите лекари и
сестри се грижат за зрението на
пациентите ни.
Диагностиката, профилактиката

и лечението обхваща целия
спектър очни заболявания,
включващо амбулаторни прегле-
ди и оперативно лечение. Всички
прегледи и лечение в очните
клиники “Св. Николай Чудотво-
рец” са

съобразени с водещите
световни стандарти
и тенденции в
офталмологията
Пациентите могат да се въз-

ползват от диагностика, изслед-
вания и лечение включително и
по здравна каса. Клиниките
имат и сключени договори с по-
вечето доброволни здравнооси-
гурителни фондове в страната.
- Как виждате бъдещето на

офталмологията?
- Бъдещето на офталмология-

та са индивидуализирана меди-
цина, високи технологии и от-
лично обучени специалисти. Но-
востите в медицинската наука
се прилагат първо в офталмоло-
гията. Окото е най-финият и

ТОНИ ЩИЛИЯНОВА

Самолечението
с домашни
съвети и от
интернет не помага
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Общински фонд
ще спонсорира малки
бизнес проекти сти”, каза Турманова, коя-

то е професор в бургаския
университет “Проф. д-р
Асен Златаров”.
Тя припомни идеята до

една-две години в новия
Факултет по медицина да
се осъществява и обуче-
ние на руски и английски
език, за да се привлекат
чуждестранни студенти.
До няколко месеца се

очаква да заработи кон-
гресният център на Мор-
ската гара, в който ще се
провеждат важни съби-
тия, каза още Турманова.
“Трябва да направим та-

ка, че Бургас да не се
различава по доходи и
стандарти от София. Да
се стремим да преодоля-
ваме инерцията в бизне-
са. Нашата обща цел е
да направим Бургас още
по-приветлив град, а това
става с високо качество
на труд и конкурентност,
които да доведат до вди-
гане на доходите”, комен-
тира председателят на
Бургаската търговско-про-
мишлена палата Цанко
Иванов.

ТОНИ ЩИЛИЯНОВА

Как Бургас да догони
София по стандарт, обсъждат
бизнес дами с председателя
на общинския съвет

Общински фонд “Нау-
ки”, който да подкре-
пя малки бизнес

проекти на студенти и
предприемачи, обмислят
да създадат в Бургас.
Това съобщи председа-

телката на общинския съ-
вет Севдалина Турманова
на среща с Клуба на же-
ните в бизнеса към Бурга-
ската търговско-промиш-
лената палата. Тя заяви,
че очаква предложения
от дамите.
Пред тях първата жена

- председател на местния
парламент от 12 г. насам,
обсъди новата структура

на общинския съвет. Тур-
манова, която също е
член на дамския бизнес
клуб, въведе няколко нови
постоянни комисии в
местния парламент, меж-
ду които комисия по нау-
ка, иновации и оператив-
ни програми, комисия по
икономика и инвестиции и
комисия по морско дело и
рибарство.
“Приоритет през след-

ващите 4 г. ще е образо-
ванието, и то с акцент
върху висшето образова-
ние. Освен това общината
ще помага за задържане-
то на младите специали-

Председателката
на общинския
съвет Севдалина
Турманова
(в средата) при
дамите от Клуба
на жените в биз-
неса към БТПП
СНИМКИ:
ЕЛЕНА ФОТЕВА

В театъра показват 7 мига
на Адриана Будевска

ДИМЧО РАЙКОВ

Фотоси на легендарната Адриа-
на Будевска, наричана българска-
та Сара Бернар, красят фоайето
на бургаския театър, който носи
нейното име.
Снимките представят 7 от най-

емблематичните є роли, подбрани
от екип на регионалния музей в
Добрич, и разкриват важни мо-
менти от творческото є израства-
не с отношение към детайлите ка-
то мимика, жест, поза.
През 20-те и 30-те години на ХХ

век Адриана Будевска е пресъ-
здала образи като Луиза от “Ко-
варство и любов”, “Мария Стюарт”
на Шилер, Вишневска от “Доход-
но място” на Островски, Нора от
едноименната пиеса на Ибсен,
Настя Филиповна от “Идиот” на
Достоевски и много други, които
са оставили траен отпечатък в

българския театър.
В Бургас могат да се видят ней-

ни фотоси от култовите роли на
Рада от “Под игото”, на Далила от
“Самсон и Далила”, на Елени от
“Боян Магьосника”.
Експозицията е част от пътува-

щата изложба “Превъплътителка-
та Адриана Будевска”, посветена
на 140 години от рождението є. В
Бургас ще остане до 18 декември.
Първата среща на бургаската

публика с Адриана Будевска е
през 1914 г. - 2 г. след откриване-
то на театъра в морския град.
През 1953 г. с указ на Минис-

терския съвет той е кръстен на ле-
гендарната актриса. Следващите
години театър “Адриана Будевска”
бележи впечатляващ възход, кога-
то в него се събират имена като
Вили Цанков, Леон Даниел, Мето-
ди Андонов и Юлия Огнянова. АДРИАНА БУДЕВСКА
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В Бургас обичам мо-
рето и Морската гра-
дина, духа на поетите
и таланта на художни-
ците!
И най-много Бурга-

ския свободен универ-
ситет, защото е новата
идея в образованието,
перлата на академиз-
ма и на науката.
Гордея се, че съм част от динамичния

ритъм на този неуморен град.

Бургаската хорова
школа
Бургаската хорова
школа
Бургаската хорова
школа - аплодисменти
повече от 70 години
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Проф. дпн Галя Христозова,
ректор на БСУ:

Гордея се, че
съм част от
ритъма на този
неуморен град

Стане ли дума за духов-
ните символи на Бургас,
винаги се нареждат имена-
та на Христо Фотев, Петя
Дубарова, Георги Баев.
Наред с тях през годи-

ните се наложи и хор
“Милка Стоева”, който
стана неизменна част от
културния живот на града
и негова визитна картич-
ка. Но не заради активно-
то си присъствие на сце-
ната, а за качеството,
което показва.
Хоровото пеене винаги

е стояло далеч от светли-
ните на прожекторите за-
ради своята елитарност,
но “Милка Стоева” го до-
разви и му придаде други
измерения през годините,
създавайки бургаска шко-
ла с богата традиция -
детски хор с над 70-годи-
шна история и 400 запи-
сани песни и смесения
“Бургас”, който съществу-
ва от 1973 г.
И двете формации са

символ на голям профе-
сионализъм и пълнят за-
лите, а през годините
формираха и публика за
тази музика, която все по-
вече се увеличава. Това
се видя и на последния
концерт преди дни в
областната управа за Деня
на християнското семей-
ство, където и след края на
работния ден служителите
на администрацията оста-
нахадаслушатмладитеда-
рования наред с много-
бройните им почитатели.
Миналата година хор

“Милка Стоева” чества 70-
годишен юбилей и продъл-
жава да радва публиката с
майсторските си изпълне-
ния на произведения от
различни епохи и стилове.
Днес се нарежда сред

най-добрите в страната,
обира овациите в чужби-
на, а наградите валят ед-
на след друга.
Репертоарът на хора

към Младежкия културен
център е изключително
разнообразен и включва
от детски песни до ма-
щабни кантатно-орато-
риални творби. Със съща-
та прецизност децата из-
пълняват както “Облаче,
иди си”, руската “Чунга-
чанга”, така и произведе-
ния на Филип Кутев, Лю-
бомир Пипков, Георги
Петков, Георги Попов, а
напоследък и популярни
песни на АББА и “Куин”.
“Основните вокални

принципи и в двата слу-
чая са едни и същи”, казва

ДИМЧО РАЙКОВ музикалното произведе-
ние е изпипано до най-
малкия детайл, а синх-
ронът впечатлява и най-
предубеденото музикал-
но ухо.
Хорът обаче не е за-

стинал във времето, за-
доволявайки се да из-
шлайфа като диамант
по-старите произведе-
ния от репертоара си,
за да блесне пред пуб-
лика, а постоянно ек-
спериментира с нова
музика и форми на въз-
приятие, включвайки
танц и светлини. Самите
деца

се изкушават да
пеят поп музика,

а музикалните педагози
ги насърчават.
Тази тенденция датира

от 10-ина години и вече
намира своите проявле-
ния - като блестящото из-
пълнение на Don't stop me
now на “Куин” или Medley
на АББА.
Креативният подход към

музиката обаче не е са-
моцел или творческа при-
щявка, а е подплатен с
майсторство, за да се из-
гради едно завършено
певческо произведение.
Независимо дали e кла-

сика, или поп, изпълне-
нията от репертоара на
хора са съпроводени със
ставане на крака от пу-
бликата, която бурно ап-
лодира малките хористи,
а критиката не пести су-

В репертоара си формацията
“Милка Стоева” е предвидила
“Облаче, иди си”, “Чунга-чанга”,
произведения на Любомир Пипков,
Филип Кутев, но и АББА и “Куин”

перлативите си за тях.
“Произведенията са мъ-

дро подбрани от дириген-
та Светла Стоева, с които
децата показаха неве-
роятното богатство на
българските гласове и ви-
сок професионализъм”,
пише сръбската преса за
бургаския хор, който ста-
на победител на фестива-
ла “Мокранчеви дни” в
Неготин.
Дълго ще се помни и

финалното изпълнение на
смесения хор “Бургас” в
пещерата “Постойна” в
Словения тази година,
което накара публиката
да ахне от комбинацията
на ангелските гласове и
продължаващото 6 секун-
ди ехо.
Хорът винаги е бил це-

нен от бургаската обще-
ственост, независимо от
превратностите на време-
то, а за цялостния си при-
нос в развитието на хоро-
вото изкуство преди две
години Светла Стоева бе
наградена с почетния
знак “Ключът от кулата
на община Бургас”.

ръководителят
Светла Стоева,
дъщеря на
легендарната
Милка Стоева,

чието име формацията но-

си от 2003 г.
За нея хорът е неоцени-

мо семейно богатство и
семейна традиция, която
задължава. Затова е из-
дигнала в култ прециз-
ността си при работата
с хористите - всичко по
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Стефан Диомов, композитор: Обичам Бургас, защото
това е градът, в който съм
се родил, в който са моите
приятели, спомени, първите
ми любови.
Където и да отида по све-

та, винаги се връщам тук и
все си казвам, че съм го-
лям късметлия. Защото за
мен Бургас е необикновен
град - тук се чуствам сво-
боден и зареден с голяма

енергия.
В Бургас има особена ма-

гия, каквато не мога да
срещна в други градове.
Харесвам си града с него-
вите улици, сгради, атмос-
фера, морето.
Затова все искам да кажа:

Благодаря ти, Бургас, зато-
ва, че през годините беше
моята планета. И ще те оби-
чам до края на дните си!

Благодаря ти, Бургас,
че през годините
беше моята планета!

Новите
почетни
граждани
на 2019-а

Калоянчев, Райна Ка-
баиванска, Недялко
Йорданов, Христо Фо-
тев, Петя Дубарова -
посмъртно, Димитър
Пенев, Златко Янков,
Тончо Русев, Димитър
Димитров-Херо, Георги
Баев, Янка Рупкина,
Мустафа Чаушев.
Заради конюнктурата

на времето преди 10
ноември общинският
съвет в Бургас е отли-
чавал и много държав-
ни комунистически ве-
личия, сред които Ан-
тон Югов, Леонид
Брежнев и Николае
Чаушеску и съпругата
му Елена. След рево-
люцията в Румъния и
публичния им разстрел
званието им бе отнето.
109 са носители на

приза за последните 75
години, като 53 от тях
са хора на изкуството.
През 2012 г. бе прие-

та нова наредба на об-
щинския съвет, чиято
цел бе да ограничи удо-
стояването на килограм
със званието “почетен
гражданин”, въвеждай-
ки по-строги правила за
номинации. Като мотив
бе изложен фактът, че
в предишния мандат на
общинския съвет за 4 г.
са били гласавани 45
приза. Дотогова най-ви-
сокото отличие е “поче-
тен гражданин”, но съ-
ветниците гласуват това
да е

“кавалер на
сребърния кръст
на св. Николай”,

чийто първи носител е
композиторът Тончо Ру-
сев приживе.
В най-новата история

на Бургас почетните

граждани

не се ползват
с привилегии
През годините имаше

предложения за без-
платно ползване на си-
нята зона от тях или на
децата им, но не бе
прието.
Според критериите в

наредбата от 2012 г.
със званието се удо-
стояват хора с изклю-
чително големи заслу-
ги, принос или постиже-
ния в различни области
на обществения живот
на града, на национал-
но или световно ниво, в
областта на културата,
науката, образование-
то, изкуството, здравео-
пазването, спорта, за
укрепване и развитие
на гражданското обще-
ство, демократичните
институции, защита на
човешките права, бор-
ба с бедствия и аварии
и за опазване на окол-
ната среда. С промени-
те в норматива за номи-
нация се допускат и ли-
ца, проявили изключи-
телен героизъм, себео-
трицание, гражданска
чест и доблест, продъл-
жителна и безупречна
служба към града, него-
вите жители, дарения,
завещания в полза на
община Бургас.
От отличените досега

никой не се е отказвал
доброволно от почетно-
то гражданство. Преди
6 г. единствено певица-
та Кичка Бодурова за-
плаши да се раздели с
приза, след като нейна
песен не попадна в
конкурсната програма
на фестивала “Бургас и
морето”.

Актрисата Ивана
Джеджева, драматур-
гът Симеон Димитров
и композиторът Геор-
ги Шагунов - посмърт-
но, са новите почетни
граждани на Бургас
през 2019 г.
Двамата театрали ще

бъдат отличени лично
на тържествена цере-
мония в общинския съ-
вет по случай празника
на Бургас - Никулден.
По традиция кметът на
Бургас

им връчва
рамкирана
грамота и цвете
Димитров и Джедже-

ва бяха одобрени на
последната сесия на
стария общински съвет
по предложение на
кмета Димитър Нико-
лов, а за Шагунов гла-
сува новият местен пар-
ламент на второто си
заседание. (Какви са
заслугите им - вдясно.)
В Бургас призът “по-

четен гражданин” се
връчва от 1945 г., кога-
то негов първи носител
става Кимон Георгиев.
Министър-председател-
ят на отечественофрон-
товското правителство
след 9 септември 1944
г. е бургаски зет.
Сред носителите на

отличието са космонав-
тите Юрий Гагарин, Ва-
лентина Терешкова,
Стефан Гецов, Георги

Композиторът
Георги Шагунов

е написал 2000
произведения в
продължение на
50 г., като сред
тях е химнът на
независимостта,
“Един завет”,
“Бургаски колое-
здач”, включи-
телно и химнът
на ФК “Черномо-
рец”. На 10
ноември тази го-
дина се навър-
шиха 71 г. от
смъртта му. През
целия си живот
е творил в Бур-
гас и се утвърж-
дава сред воде-
щите имена, да-
ли своя принос
за развитието на
музикалната кул-
тура на Бълга-
рия. 640 от ори-
гиналните парти-
тури на произве-
денията му се
пазят в Държав-
ния архив.

Ивана
Джеджева, коя-

то е съпруга на
поета драматург
Недялко Йорда-
нов, пък е пред-
ложена за поче-
тен гражданин
за огромния є
принос към теат-
ралното изкуство
в Бургас.
Повечето от

половината є
творчески път е
свързан с бурга-
ския театър “Ад-
риана Будевска”,
където изиграва
над 60 роли.
Сред тях най-
значими са пре-
въплъщенията є
в Гертруда в
“Хамлет”, Дори-
на в “Тартюф”,
Вера Сергеевна
в “Енергични хо-

Заслугите им - химнът
на Независимостта,
“Полет над кукувиче
гнездо” и 60 роли
в бургаския театър
ра” на Шукшин,
Ивана от “Събо-
та 23” на Стефан
Цанев, Вангела
от едноименната
пиеса на Иван
Радоев и др.

“Учудена
съм и
благодарна
за приза
Учудена, за-

щото от 30 годи-
ни не живея в
този град. Но
благодаря на хо-
рата, които са
ме удостоили
със званието
“почетен гражда-
нин”, каза актри-
сата.

Симеон
Димитров е ро-

ден в Свищов.
Завършва бъл-
гарска филоло-
гия и философия
в СУ “Св. Кл. Ох-
ридски”, а след
това и режисура
и актьорско май-
сторство във ВИ-
ТИЗ “Кр. Сара-
фов”. Веднага
след това е по-
канен от ръко-
водството на
Драматичен
театър “Адриана
Будевска” за ре-
жисьор.
Член е на

сдружение “Бур-
гаската писа-
телска общност”
и на Съюза на
северноамери-
канските писате-
ли. Има издадени
8 книги с поезия.
Сред постанов-

китенапоетадра-
матург Симеон
Димитров е кул-
товата “Полет
над кукувиче
гнездо”, която е

удостоена с на-
ционална награда
за режисура, а
други са сочени от
критиката като
еталон на теат-
ралното изкуство.
Има издадени

8 книги с поезия,
а пред печат е
теоретичната му
книга, която се
явява един вид
граматика на ак-
тьорското май-
сторство. Дими-
тров е носител
на наградата на
Съюза на актьо-
рите в България
за режисура.
“Приемам при-

за като благо-
дарност за рабо-
тата ми в Бургас.
С града са свър-
зани много хуба-
ви години от жи-
вота ми. Още
след завършване
на филология си

мечтаех
да бъда
разпределен
като
учител тук,

но не стана.
Впоследствие

дойдох като ре-
жисьор и рабо-
тих 10 г. в теат-
ъра, което се
случи в най-сил-
ните му години,
когато бе №1 в
България.
После го на-

пуснах, но Бур-
гас ми остана
тръпката. Преди
10 г. отново се
върнах в Бургас.
Създадох спе-

циалност по ак-
тьорскомайстор-
ство в музикал-
ното училище
“Панчо Владиге-
ров”, вече имам
подготвени 25
професионални
актьори, експе-
риментирам и с
различни форми
на сценичното
изкуство”, разка-
за драматургът.

ДИМЧО РАЙКОВ

109 са носителите на приза.
Сред тях са Георги Калоянчев,
Райна Кабаиванска,
Христо Фотев, Златко Янков
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За първи път тази го-
дина английските ту-
ристи бяха повече

от германските в пиковия
август. В най-отпускар-
ския месец на лятото
поданиците на Обедине-
ното кралство са реали-
зирали 14,6% от всички
нощувки, докато на гер-
манци и поляци се падат
по12,5%нарезервациите.
На четвърто място се

нареждат румънците с
11,5%, които с всяка из-
минала година се увели-
чават по Южното Черно-
морие.
Повечето чужденци

предпочитат да почиват
в 4- и 5-звездни хотели.
В по-луксозните са
66,3% от нощувките на
летовниците от стран-
ство, докато едва 22,2%
са българските резерва-
ции във висококатегорий-
ните бази.

Родният турист
масово търси
2-те звезди заради
по-тънките цени,

с което се обяснява и ви-
сокият процент - 51,7, на
реализираните нощувки
в тях от нашенци. 26,1%
са избрали да отседнат в
хотел с 3 звезди, но са-
мо 7,5% от българите са
се доверили на по-ми-
зерните условия с 1 зве-
зда, каквито предлагат
някои мотели и хижи с
обща баня или дървени
бунгала, останали от
соцвремената.
В минали години про-

центът на по-непретен-
циозните летовници, за
които морето е само
слънце и плаж без зна-

Българинът все по-рядко
отсяда в мизерни хижи

и бунгала по морето
ДИМЧО РАЙКОВ

� Англичаните вече са повече от
германците в пика на сезона
� Тази година приходите от
нощувки по Южното Черноморие
са с 13,4% повече от 2018 г.

чение къде ще спят, бе
чувствително по-висок за
разлика от лятото на
2019 г., отчитат туропе-
ратори. Според спецове
в бранша българинът е
станал по-взискателен
към предлаганите услуги
по родното Черноморие
и не се доверява лесно
на гръмките реклами за
безпроблемен релакс.
В това отношение по-

казателно е, че с всяка
изминала година нямаля-
ват хазяите с картонени
табели край жп. и авто-
гарите, приканващи ле-
товници да ги настанят
по къщите си.
Профилът на туристите

през август се смята за
определящ, тъй като по
това време морето се
пълни и с бедни, и с бо-

гати, а цените са най-ви-
соки.
В същото време въпре-

ки по-слабия сезон в пи-
ка на лятото са били
реализирани с

10,2% повече
нощувки от същия
период на 2018 г.,

а леглата са се увеличи-
ли с 3,6%. Общо 581,1
хил. са летовниците през
август, избрали южните
български плажове за го-
дишната си отпуска.
Като цяло са се увели-

чили и местата за наста-
няване, които по данни
на статистиката за август
са 960, в това число вли-
зат всички бази с повече
от 10 легла. Общата им
заетост е била близо
80%, което е ръст с 6% в

сравнение с миналата го-
дина.
Най-запълнени - 89,8%,

са били хотелите с 4 и 5
звезди, което се обясня-
ва с по-големия брой
чужди туристи.
Малко над 80% са би-

ли заети и 3-звездните, а
базите с 1 и 2 звезди са
били заети на 57,2%.
На 187,149 млн. лв.

възлизат приходите от
нощувки през август по
Южното Черноморие,
което е повече с 13,4%

от август 2018 г. Най-го-
лямо е увеличението при
българите - с 30,9%, а
при чужденците ръстът е
с 10,5%.
От всички пренощува-

ли по морето 71,5% са
били чужденци, които
средно са отсядали за 6
дни. 165,9 хил. са бълга-
рите, избрали Южното
Черноморие за лятната
си почивка тази година.
На родния турист се па-
да средно да прави ре-
зервации за 5 дни.

Най-много чартъ-
ри до Бургас се

изпълняват през
горещия август.
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Обичам Бургас, защото това е
моят град. Защото мирише на
море.
Тук е преминал целият ми съ-

знателен живот, тук са семей-
ството ми и моята любима рабо-
та в първото съвременно българ-
ско пристанище. Може Бургас да
не е мегаполис, но атмосферата
е неповторима и това е чувство,
което обединява повечето бур-
газлии.
Тук все още има какво да се

направи, така че градът с всяка
изминала година да става все по-
красив. Бургас е град на морски-
те предизвикателствата, град на
бъдещето.
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Кулата на пазачаКулата на пазачаКулата на пазачаКулата на пазачаКулата на пазачаКулата на пазачаКулата на пазачаКулата на пазачаКулата на пазачаКулата на пазача
Охранителната кула на

бургаското пристани-
ще, известна като ку-

лата на фаропазача, отва-
ря врати за Никулден.
На празника официално

ще бъде открит посетител-
ският център в кулата, а
сред гостите ще бъде ико-
нописецът Тошко Вачев,
роден във фаропазачница-
та. (Виж долу.)
Кулата се намира на мя-

стото, където е бил истори-
ческият вход на пристани-
ще Бургас след откриване-
то му през 1903 г., на ме-
три от началото на вълно-
ломната стена.
В района пред нея първо-

начално са се изливали из-
куствените блокове, нео-
бходими за строителството
на пристанището. През
1904 г. започва изгражда-
нето на метална ограда на
порта, която стига до кула-
та на фаропазача.
Улица “Александър Ба-

тенберг”, известна сред по-
старите бургазлии като Бу-
леварда, е водела до входа
на пристанището и до на-
чалото на Морската гради-
на.
В кулата са живеели фа-

ропазачите, които са се
грижили за светлините и
изправността на бургаския
пристанищен фар, който
светва няколко години
преди откриването на по-
рта през 1899 г.

Диан Димов, шеф на
пристанище Бургас:

Бургас не е
мегаполис, но
атмосферата му
е неповторима

ТОНИ ЩИЛИЯНОВА

� Реконструкцията е част
от плана за отваряне
на града към морето
� В кулата са живели
тези, които са се
грижили за светлините
и изправността на
пристанищния фар

Пана със стари снимки,
свързани с историята на

пристанището - строител-
ството, преобразяването на
емблематичния бургаски
фар, както и фотоси, посве-
тени на връзка-
та на града и
пристанището,
са подредени на
първия етаж на
посетителския
център. Приста-
нището е люби-
момястозапосе-
щение на жите-
лите и гостите на
града.Изложени
саоще4автентичнисребърни
стъклени плаки с негативи на
снимки, правени на приста-
нището от художника Петко
Задгорски. Те са дарени от
сина му Велин Задгорски.
В залата на втория етаж

са изложени чертежи, из-

ползвани при строителството
набургаскотопристанище.Те
саотпериода1895-1912г.иса
част от архива на порта.
Един от тях - “План на

пристанище Бургас”, е от
1895 г. с автор
инж. Адолф Ге-
рард (Жерар),
главен архитект и
главен инженер
на пристанище
Марсилия, Фран-
ция, по чийто
проект е построе-
но модерното бур-
гаскопристанище.
В експозицията

са включени още автенти-
чен кош за товари със са-
мар, който са използвали
докерите в първите години
след откриването на приста-
нището, и котви на кораби
от различни периоди, откри-
ти в Бургаския залив.

Стари
чертежи
разкриват
как е бил
построен
портът

Реконструкцията на кулата
на фаропазача е част от
мащабен проект за отваря-
нето на града към морето,
по който бе изградена пе-
шеходна зона за достъп.

Иконописецът

Изплакал
ТОНИ ЩИЛИЯНОВА

- Г-н Вачев, роден сте на мно-
го необичайно място - в кулата
на фаропазача. Какво са ви
разказвали родителите за то-
ва?
- Да, така е. През 1958 г. се по-

явявам на бял свят, докато майка
ми е на гости на родителите на
баща ми в кулата. Баба ми Нику-
ла и дядо ми Йордан живееха
дълги години в кулата на фаропа-
зача.
Дядо ми беше моряк, боцман на

шалан (плавателен съд, теглен
от влекач - б. а.), а баба ми - до-
макиня и многодетна майка, за
което бе наградена с орден.
Един ден майка ми, бременна в

9-ия месец, и нейната майка Ден-
ка отиват на гости в кулата и точ-
но тогава се случва моето ражда-
не.
Баба Денка прерязва с ножица

пъпната ми връв, след което ни
откарват в родилния дом, който
тогава се е намирал на Птичи па-
зар.

Иконописецът
Тошко Вачев ще
дари икона на св.
Николай Чудотво-
рец, която ще се
съхранява в кула-
та на фаропазача.
СНИМКИ: ЛИЧЕН АРХИВ
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Защо оби-
чам Бургас?!
Така се слу-

чи в моя жи-
вот, че през
последните го-
дини останах в
този град. Дъл-
го съм стоял
на гарата и
съм се чудил
дали да замина. Но сега вече
знам, че Бургас е моето място.
Обичам хората, атмосферата и

спокойствието тук. Бургас наи-
стина е най-добрият град за жи-
веене и се надявам да остана в
него за дълго.
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става музей, откриват
го на Никулден

Кулата на фаропазача е ре-
конструирана през 2019 г. със
средства на “Пристанище Бур-
гас” ЕАД.
Облагороден е районът око-

ло сградата, засадени са дръв-
чета и са поставени пейки за
отдих. Монтирани са светещи

стъклени пана, на които са
представени исторически мо-
менти, свързани с първото съ-
временно българско пристани-
ще в Бургас - официалното от-
криване, пристанищният фар и
първият търговски знак на бур-
гаския порт.

Реконструкцията на кулата
и превръщането є в посети-
телски център е продължение
на плана за отварянето на
града към морето, който за-
почна с откриването на зона-
та за обществен достъп през
2014 г. и е начин да се под-

сили връзката между история
и съвременност, казват от
пристанището. И се надяват
районът около кулата на фа-
ропазача бързо да се превър-
не в едно от любимите места
на бургазлии и на гостите на
морския град.

на бургаския фарна бургаския фарна бургаския фарна бургаския фарна бургаския фарна бургаския фарна бургаския фарна бургаския фарна бургаския фарна бургаския фар Борислав Чакринов,
директор на
ДТ “Адриана Будевска”:

Стоях на гарата и
се чудех дали да
замина, сега знам -
Бургас е моето място

Кулата
преди и сега.
От 6 декем-
ври в нея
ще заработи
посетителски
център.

Тошко като дете с
дядо си Йордан,

който живял
със съпругата
си в кулата на

пазача на фара.

Тошко Вачев: беше трудно, но след навлизането
на интернет имах възможност да
науча много неща и да се усъвър-
шенствам. Не съм учил в Художе-
ствената академия, но като дете
вземах уроци от художника Георги
Янакиев. Над 20 г. бях военен, по-
следно бях началник на радиопри-
борен комплекс към танковата бри-
гада в Айтос.
- Колко икони сте изписали до-

сега?
- Над 800 са, голяма част от тях

дарявам на приятели, както и на
малки църкви и параклиси, предим-
но в Странджа. Освен това навсякъ-
де, където правя изложби, дарявам
по една икона. В момента у дома
имам 120. Пращал съм в Америка,
Ливан, в цяла Европа.
Досега съм направил 10 изложби,

в момента подготвям следваща. Ре-
шил съм на Никулден да даря ико-
на на свети Николай Чудотворец,
която да остане в кулата на фаро-
пазача.
Тя ще бъде в памет на баба ми и

дядо ми и ще закриля Бургас. Ис-
кам хората да вярват, че има някой
горе, който ни помага, и да се ста-
раем да бъдем по-добри. Поздравя-
вам бургазлии с празника и им по-
желавам небесна закрила.

съм там, баба отрязала
пъпната ми връв
Бургаският творец дарява икона на
свети Николай Чудотворец, за да пази града
- Вероятно като дете сте ходи-

ли често в кулата на фаропазача.
Какво си спомняте от онези вре-
мена?
- В кулата имаше две стаи. Тази

на първия етаж беше по-малка, там
беше кухнята с прозорец към при-
станището. Стаята на втория етаж
беше по-голяма, висока над 2 ме-
тра и половина. Кулата беше от дя-
лан камък. Редовно ходех при баба
ми и дядо ми, докато бяха живи.
Тях цял Бургас ги знаеше. За дядо
ми имаше статии във вестника как
е спасил шалана от потъване на-
времето. Когато те се настаняват в
кулата, фарът вече е работел не на
газ, а с ток и не е било нужно да
има пазач, който да следи светли-
ните. Помня как с дядо Йордан хо-
дехме за риба на кея, там, където
сега са тетраподите на пристанище-

то. Той беше типичен морски вълк.
Почина на 81 г., а баба Никула си
отиде през 1997 г., на 98 г. Издъхна
в кулата на рождения си ден.
- Откога не сте влизали в кула-

та на фаропазача?
- От 22 г. Откакто почина баба, в

кулата не живеят хора. Искахме да
я закупим, дъщеря ми, която също
е творец, имаше голямо желание
да се направи история на последни-
те є обитатели. Затова сега се ра-
двам, че пристанището обнови ку-
лата и я отваря за посетители.
- Вие сте бивш военен. Как ста-

на така, че започнахте да изпис-
вате икони?
- Преди 24 г. видях една икона на

Богородица, която ме впечатли из-
ключително много. Намерих дъска и
започнах да опитвам, дотогава ри-
сувах предимно пейзажи. Първо ми
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Обичам
Бургас за-
ради море-
то, хората
и спокой-
ствието.
Не бих го
заменил с
друг град.
Тук се чу-
ствам най-
добре.
С годи-

ните може
би е ста-
нал по-задъхан като ежедневие,
но е съхранил чара и артистич-
ността си.
Морето ме зарежда, хората са

топли, а спокойствието, което из-
лъчва, не откривам в друг град.
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Безспорно най-предпо-
читана за релакс и от-

мора е Морската градина.
Предимството на парка е,
че не е застроен, а преми-
наването на автомобили е
строго забранено.
Прави чест на всички

бургаски управници, които
до ден-днешен успяха да
го опазят от бетона въпре-
ки многото желаещи да ин-
вестират в масивно строи-
телство. Затова Морската
градина е рай за разходки,
а многобройните капанче-
та и кафенета не се на-
трапват с мащаби.
В знак на признателност

към създателя на уникал-
ния парк Георги Духтев об-
щинският съвет в Бургас го
удостои посмъртно със зва-
нието “почетен гражданин”.
Въпреки че е създадена
през 1891 г. с първия план
за развитие на Бургас, ар-
хитектът я превръща в то-
ва, на което се любуваме се-
га. През 1910 г. Георги Дух-
тев е назначен за управител
на Морската градина и пре-
връщаголотоветровитопла-
то над морето в крайбрежен
парк с растения от цял свят.

Руслан Карагьозов,
композитор:

Спокойствието,
което излъчва
града, не
откривам другаде

Любимите
места на

бургазлии
Остров Света

Анастасия - от
местна забележи-
телност в послед-
ните години парче-
то земя на 7 мили
на юг се превърна
в най-голямата
атракция на Бур-
гас.
Хиляди пътуват с

катамаран до него,
за да се потопят в
една неподправена
островна атмосфе-
ра, далеч от град-
ската динамика.
След като дър-

жавата го предаде
във владение на
общината, Света
Анастасия се пре-
върна в единстве-
ния български оби-
таем остров - има
хотел и ресторант,
които допълват
разходката из му-
зея и чудните му
брегове. Заради
романтичната ат-
мосфера през по-
следните години
островът стана
предпочитано мя-
сто за сключване
на брак.

Като говорим за срещи, няма как да подминем
и терасата на центъра за култура “Морско Ка-

зино”. Долепена до емблематичната сграда, кац-
нала над плажа, площадката се пълни от сутрин
до вечер с хора. Бургазлии я наричат Коневръза
заради парапетите, от които се разкрива велико-
лепна гледка към Бургаския залив.
Районът е предпочитано място за сбор на аби-

туриентите. Наблизо е и откритата сцена на Ох-
люва с цветния фонтан, които допълнително при-
дават колорит. СНИМКИ: ЕЛЕНА ФОТЕВА
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Обичта ми
към Бургас
е комплекс-
на. Той е
всичко за
мен, защото
ми е на съ-
рцето.
Бургас е

моето родно
място, моя-
та хралупа,
моите спо-
мени. Не
мога да си
представя

живота без него.
Имала съм възможност да жи-

вея в друг град, но никога не съм
си и помисляла за това.
Пътувам постоянно, обиколила

съм много места, но най ми е до-
бре, когато съм си в Бургас.
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Сред любимите места е мостът. Той е естествено продължение на Морската градина в старата є част и разделя
бургаския плаж на две - Северен и Централен.
Съоръжението навлиза на 300 метра в морето и от него се разкрива прекрасна гледка не само към залива, но и

към Морската градина. Особено посещавана е наблюдателницата в края му, която се издига на 22 метра.
Мостът се свързва и с два християнски празника - Никулден, когато от него се хвърлят венци за загиналите матроси и

рибари, и с Богоявление, когато хиляди бургазлии се събират за тържествения молебен и хвърлянето на кръста.

Тони Димитрова,
певица:

Не мога и да
си представя
живота
без Бургас

Когато си в Бур-
гас,нямакакдапод-
минеш Часовника
до кметството. Ос-
венсимволнаграда
тойсеепревърнали
в знаково място за
срещи на бургаз-
лии.Знаят гои тури-
стите, за които с
централното си раз-
положение е идеал-
на отправна точка
за всички посоки.

Бул. “Богориди” е
перлата в коро-

ната на Бургас.
Най-романтичната и
красива улица в
града започва от
площада пред кмет-
ствотоизавършвана
входа на Морската
градина.
Преди година и по-
ловина булевардът
претърпя пълна
промяна, но запази
духа на Стария Бур-
гас. Той едно от
най-любимите ме-
ста за разходки на
бургазлии, а някои
от колоритните къ-
щи са паметници на
културата.
За по-старото поко-
ление бургазлии
“Богориди” е “шпар-
ца”. Така са нарича-
ли разходките в
близкото минало, а
в днешно време по
него минава праз-
ничната манифеста-
ция за 24 май.

Напоследък бургазлии припознаха
още едно кътче за отмора и разпу-

скане. Това е т. нар. зона за обществен
достъп в пристанището, която бе отвою-
вана от старите кейове на порта и на
тяхно място бяха изградени Морската
гара, Магазията, заведения, детски къ-
тове и паркинги на една ръка разстоя-
ние от морето.

Когато говорим за разходка с колело, бургазлии първо се сещат за велоалеята до Сарафово. Една от
спирките по маршрута са прочутите кални бани на солниците в Бургас. Отдавна тяхната известност е
надскочила пределите на града и често в лечебната кал се потапят и чужденци. После се измиват в
морето и с колело или туристическо влакче се прибират в града.
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