
НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

МОТИВИРАНА СПРАВКА

Относно: Бележките и препоръките от Общественото обсъждане на
проекта за План за опазване и управление на „Старинен град Несебър”

(Несебър, 24 юли 2012 г.)

Настоящата  Мотивирана  справка  е  изготвена  съгласно  чл.  14,  ал.  1,  т.  4  от 
Наредба  за  обхвата,  структурата,  съдържанието  и  методологията  за  
изработване  на  плановете  за  опазване  и  управление  на  единичните  или  
груповите недвижими културни ценности (ДВ, бр. 19, 08.03.2011 г.), по нататък – 
Наредбата.

Справката е изготвена от авторския колектив на Плана за опазване и управление 
(ПОУ)  на  „Старинен  град  Несебър”,  като  след  задълбочен  анализ  е  взето 
отношение по:

1. Бележките  и  препоръките  в  Протокола  на  Общественото  обсъждане  на 
Плана за опазване и управление, проведено от Община Несебър на 24 юли 
2012 г. в Несебър; протоколът е воден съгласно чл. 13, ал. 1. т. 4 от Наредбата 
и предоставен на НИНКН от Община Несебър;

2. Следните препоръки и становища във връзка с Общественото обсъждане, 
внесени  допълнително  в  Община  Несебър  и  предоставени на  НИНКН като 
приложения към Протокола:

• становище на  Община Несебър по  Плана  за  опазване  и  управление  на 
„Старинен град Несебър”;

• предложения от СНЦ „Старинен Несебър” към ПОУ на Старинен Несебър;

• декларация на хотелиерите от Стария град Несебър;

• становище от доц. д-р Анелия Божкова, секция Тракийска археология при 
НАИМ-БАН;

• становище  на  БНК  на  ИКОМОС  по  публикуваното  резюме  на  Плана  за 
опазване и управление (ПОУ) на „Старинен град Несебър”;

• предложение на Сдружение „Месембрия-Понтика”;

• възражение от Петър Стоянов и Елена Стоянова, граждани на Несебър.

Въпреки че Наредбата предвижда Мотивираната справка да се отнася само за 
неотразените в проекта за ПОУ бележки и препоръки, НИНКН преценява, че за 
по-голяма пълнота Справката трябва да вземе отношение по всички направени 
бележки и препоръки, като за целта те са разпределени в три групи:

А. Целесъобразни бележки и препоръки, които се отразяват в ПОУ при неговата 
преработка след Общественото обсъждане. Прие се в Плана да бъде посочено, 
че  допълненията  и  промените,  отразяващи  въпросните  бележки  и  препоръки, 
произтичат от Общественото обсъждане на ПОУ. Това ще легитимира Плана като 
отворен документ – резултат от диалог между заинтересуваните страни.
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Б.  Бележки  и  препоръки,  които  не  съответстват  на  нивото  и  стратегическия 
характер на ПОУ и могат да бъдат отнесени към оперативните инструменти за 
опазване, използване и управление на „Старинен град Несебър”. Тези бележки не 
са отразени в Плана, но те могат да бъдат полезни и да се вземат предвид при 
бъдещото усъвършенстване на съответните инструменти.

В. Бележки и препоръки, неотразени в ПОУ, с посочени мотиви за това.

Бележките и препоръките, там където е възможно, са цитирани дословно, според 
Протокола  от  Общественото  обсъждане  или  според  приложените  към  него 
становища.

По-долу  са  представени  трите  групи  бележки  и  препоръки,  със  съответните 
коментари и мотиви.

А. ЦЕЛЕСЪОБРАЗНИ БЕЛЕЖКИ И ПРЕПОРЪКИ, ОТРАЗЕНИ В ПРОЕКТА ЗА ПОУ

А.1. Бележки и препоръки, допълващи ПОУ

Приема се, че следните бележки и препоръки дават основания за допълване на 
Плана с цел неговото развитие и усъвършенстване:

1. Препоръка:  „МРРБ да вземе решение,  че всеки жител на Стария Несебър,  
който живее и има собственост тук, ако поиска да санира къщата си, ще му  
бъдат  отпуснати  средства  по  програмите  на  Европейския  съюз  за  
оперативно развитие. Това предложение би могло да се осъществи, когато се  
планира следващият програмен период,  2013-2014 г.,  след като бъде приет  
Планът за управление” (Протокол, Препоръка на Кмета на Несебър, подкрепена 
на Общественото обсъждане; Становище на община Несебър, т. 1).

Допълнение на ПОУ. В част VІ, т. 9.4 на ПОУ ще бъде включен нов текст, 
който ще постави на вниманието на ОПРР предложението в проекта за 
ОПРР 2014-2020 да бъдат включени като бенефициенти по релевантни 
приоритетни оси, свързани със саниране и осъществяване на мерки за 
енергийна  ефективност  на  сгради,  собствениците  или  сдруженията  на 
собственици на имоти в културни  ценности със световно и национално 
значение.

2. Препоръка:  „Успоредно  с  узаконяването  на  плана,  от  ЮНЕСКО  да  бъде  
отпусната  на  Общината  целева  помощ  от  минимум  5  млн.  евро  само  за  
Стария град” (Протокол, З. Маркова).

Допълнение на ПОУ. В част VІ, т. 9.4 на ПОУ изрично ще бъде посочен 
Фондът „Световно наследство”,  като  един от възможните източници на 
финансиране,  в  съответствие  с  §  236-239  и  §  241  от  Наръчника  за 
приложение на Конвенцията за Световно наследство. 

3. Препоръка:  „Общинският  съвет  да  вземе  решение  за  премахване  на  
общинската  алейна  търговия  още  през  лятото  на  2013  г.”  (Протокол, 
Препоръка  на  Кмета  на  Несебър,  подкрепена  на  общественото  обсъждане; 
Становище на община Несебър, т. 2).

Допълнение на ПОУ. Препоръката ще бъде посочена в ПОУ в подкрепа на 
предложената  в  него  етапна  стратегия  за  постепенно  намаляване  и 
реорганизация  на  подвижната  улична  търговия  в  публичните 
пространства.
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4. Препоръка:  Част  от  северния  паркинг  да  бъде  определена  като „зона  за 
сезонно етапно паркиране в озеленена среда.” (Становище на община Несебър, 
т. 3)

Допълнение  на  ПОУ. Препоръката  е  в  духа  на  предложената в  ПОУ 
стратегия  за  постепенно  трансформиране  на  северния  паркинг, 
паралелно  с  разкриването  и  на  други  предвидени  алтернативи  за 
паркиране; тя ще бъде отразена в текста и на СХЕМА № 47 на ПОУ.

5. Препоръка:  „В  магазините  да  се  извършва  свободна  търговия”,  без 
„задължителна номенклатура от стоки”, като за целта да отпадне СХЕМА № 13 
от Резюмето на ПОУ (СНЦ „Старият Несебър”, т. 5.2). Препоръка за отпадане на 
СХЕМА № 13 прави и община Несебър (Становище на община Несебър, т. 9).

Изменение  в  ПОУ. В  действителност  ПОУ не  предлага  „задължителна 
номенклатура от стоки” и не лишава гражданите от правото на свободна 
търговия.  ПОУ предлага стратегия за  търсене на  нови  алтернативи за 
търговски  дейности,  обвързани  с  възможностите  на  „Старинен  град 
Несебър” за развитие на уникални малки производства, интерпретация на 
занаятите, местната кухня и други. На Общественото обсъждане самите 
жители на Несебър изразиха критично отношение към днешния характер 
на търговията в ценността („Не може по улиците да се продават гащи и  
тениски...  А  пък  що  за  сладоледи  и  що  простотии  се  продават  по  
улиците  –  повече,  отколкото  трябва.  Изумена  съм  от  начина  на  
мислене  на  търговците  в  Несебър”, Протокол,  Е.  Ламбова).  На  тази 
основа всеки жител на „Старинен град Несебър“ би могъл да се ползва по 
желание  от  специализирани  програми,  които  подкрепят  специфичен 
уникален  бизнес,  свързан  с  ценностите  на  града.  Въпросната  схема 
илюстрира тази стратегия с примерни препоръчителни насоки за развитие 
на функционалната структура в „Старинен град Несебър“. Въпреки това е 
решено СХЕМА № 13 от Резюмето на ПОУ (респективно СХЕМА № 44 от 
пълната му версия) да отпадне, за да не дава основания за погрешното 
тълкуване,  че  представлява  конкретен  и  задължителен  план  за 
изпълнение (подобно тълкуване поначало е грешно, поради това, че ПОУ 
предлага стратегии, а не оперативни решения).

6. Препоръки за осигуряване на публична подкрепа на жителите и собствениците 
на имоти в „Старинен град Несебър”, както следва:

• „Територията на резервата Старинен Несебър без буферната зона да е  
територия  без  мито (безмитна зона);  фирмите на  местните граждани,  
живеещи  в  Стария  Несебър  да  бъдат  освободени  от  ДДС”  (Сдружение 
„Месамбрия-Понтика”).

• „В  Плана  да  бъде  предвидена  ежемесечна  компенсация  за  гражданите  в  
размер на 40% от цената на ел. енергията” поради наложената им забрана 
да ползват „слънчеви панели” (СНЦ „Старинен Несебър”, т. 2.2);

Допълнение на ПОУ. Препоръките ще бъдат посочени като потвърждение 
на  необходимостта  от  Закон  за  Несебър  и  от  публична  подкрепа  на 
населението. ПОУ ще посочи препоръките като резултат от Общественото 
обсъждане и ще ги насочи към съответните компетентни органи за по-
нататъшно проучване на тяхната приложимост и конкретни параметри.
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7. Препоръка: „Републиканският  бюджет  за  2013  г.  да  предостави  на  
Министерството  на  културата  целева  субсидия  за  поддържането  и  
опазването на Несебър като историческа ценност” (Протокол, Жеглев).

Коментар. Препоръката подкрепя постановката на ПОУ за повишаване на 
участието  на  държавата  и  предложението  му  за  програмиране  на 
средства в бюджета на Министерството на културата за 2013 г.,  с  цел 
осигуряване  на  изпреварващо  и  неотложно  финансиране,  гарантиращо 
изпълнението на Плана. 

8. Информация, предоставена от г-н Борис Хаджиев, представител на Фондация 
„А.  Г.  Левентис”  за  България:  „В  рамките  на  своята  дейност  Фондацията 
поддържа контакти по света с най-големите търговски фирми, една от които  
е „Кока Кола”. Тъй като предложеният План за опазване и управление на 
Старинния  град  Несебър  впечатлява  със  своята  комплексност  и  
стратегически насоки за развитие, той предизвиква спонтанна реакция  
от страна на редица фирми. Ръководството на "Кока Кола - България",  
взимайки предвид уникалността на Стария Несебър и статута му на Световен 
паметник на културата в списъка на ЮНЕСКО, е предложило на Община Несебър и на екипа, изготвил плана, да разработи уникален дизайн за своите чадъри,  
тенти и други рекламни продукти, в които традиционният за фирмата червен цвят ще бъде заменен с бежов, като логото на "Кока Кола" ще бъде ненатрапчиво  
като размер и ще допринася за съществената промяна, в положителен смисъл, на околната среда в Стария град. След съответно съгласуване на тези промени с  
отдел "Архитектурен" на Община Несебър и с авторския колектив на Плана, още през сезон 2013 година тези намерения ще бъдат реализирани” (Протокол, 
информация на Б. Хаджиев, представител на Фондация „А. Г. Левентис” за България. Информацията е подкрепена от община Несебър с препоръка за „промяна 
на стратегията и на други големи фирми, имащи отношение към „Старинен град Несебър” (Становище на община Несебър, т. 4).

Допълнение на ПОУ. Информацията ще бъде цитирана в ПОУ като знаков 
прецедент  за  адаптиране  на  бизнеса  към  културните  ценности  на 
Световното наследство, както и за способността на Плана да стимулира 
този позитивен процес.

9. Препоръка: Благоустрояването в парцел ІV, кв. 34, посочено в Снимка № 202 в 
ТОМ 2 на ПОУ, да не бъде определяно като „нерегламентирано строителство”, 
тъй като то е включено в общия укрепителен план на брега (Възражение на П. 
Стоянов и Е. Стоянова).

Изменение в ПОУ. Въпреки че реализираните покрай брегоукрепването 
тераси  в  посочения  парцел  не  са  съгласувани  с  НИНКН,  във  фотоса 
определението „нерегламентирано” ще бъде заменено с „нехармонично”.

10. Препоръка: В ПОУ да се предложи създаването не на „общинска фирма”, а на 
„общинско  звено” за  консервация  и  реставрация,  „за  да  се  избегнат  редица  
юридически и структурни проблеми” (Становище на община Несебър, т. 10).

Изменение в ПОУ. Препоръката се приема.

11. Бележка: „В разработването на плана са използвани специализирани научни  
и  научно-популярни  източници  (статии,  книги)  с  давност  от  няколко  
десетилетия,  които  не  отразяват  динамиката  и  промените  в  научните  
познания към днешна дата и водят до изводи с необективна или недоказуема  
стойност.  Подобни са  твърденията за  наличието на културни останки от  
края на ІІ хил. пр. Хр. (отхвърлени от последните археологически проучвания),  
за локализацията на Агората на античния град, на друг градски площад (?), на  
Акропола на града и други (ІІ. 2; ІІІ.1 от Резюме на Плана). Тези идеи, лансирани  
в научната литература по скоро като хипотези, са използвани безкритично,  
което  поставя  под  съмнение  обективността  на  констатациите  и  
предложенията, свързани с тях.” (Становище на доц. д-р А. Божкова). 

Допълнение  на  ПОУ. ПОУ по  принцип  се  базира  на  публикуваните  до 
момента  проучвания  за  Несебър.  Той  има  за  цел  не  да  създава 
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научнообосновано становище по спорни научни въпроси или да „защитава 
научни хипотези”, а съкратено да систематизира натрупаните знания за 
развитието  на  полуострова  като  основа  за  анализа  и  оценката  на 
съществуващото състояние, а оттам – и за насоките за неговото развитие. 
В този смисъл бележката на доц. Божкова е целесъобразна. Текстовете, 
свързани с историческия и научен преглед,  както и с археологическите 
ценности,  ще бъдат преразгледани и съответно допълнени,  като бъдат 
посочени и  най-новите  археологически  изследвания,  според които  най-
ранните следи, открити в Несебър, се датират не по-рано от VIII в. пр. Хр.

А. 2. Бележки и препоръки, които потвърждават стратегията и предвижданията 
на ПОУ, но дават основание за прецизиране и допълване на неговия текст:

1. Препоръка да отпадне изискването настилките на улиците да са с калдаръм, 
тъй  като  то  ще  наложи  разрушаване  на  асфалтови  настилки;  освен  това 
калдаръмът затруднява движението и благоприятства проникването на влага в 
прилежащите сгради,  което води до разрушения,  в тях.  (Протокол,  гражданин). 
Във  връзка  с  това  Община  Несебър  предлага:  „да  се  запазят асфалтовите 
покрития на съществуващи комуникационни улици”, „да се използват настилки 
от естествен камък”,  „видът на настилките да бъде определен с конкретни  
проекти” (Становище на община Несебър, т.5).

Допълнение на ПОУ. ПОУ не поставя изрично изискване за калдаръм от 
традиционен вид, както и не отнема възможността за асфалтови покрития 
на  някои  комуникации.  ПОУ  предлага  приоритетно  използване  на 
настилки  от  естествен  камък,  които  не  затрудняват  пешеходното  и 
автомобилното  движение.  Предвидено  е  и  изискване  за  защита  срещу 
проникване на атмосферни води в терена (Част VІ, т. 3.2 (2) б). Точният 
вид  на  настилките  на  всяка  улица  ще  бъде  определен  с  конкретни 
проекти, а изпълнението ще се реализира етапно. В текста на ПОУ ще 
бъде включено допълнително пояснение в смисъла на препоръката на 
Община Несебър.

2. Препоръка: „Предлагаме  вместо  заличаване  на  уличната  търговия,  със  
средства,  събирани  от  тротоарно  право,  да  се  финансират  целево  
реставрационни дейности” (СНЦ „Старинен Несебър”, т. 4).

Допълнение  на  ПОУ. Предложението  за  пренасочване  на  средства, 
събирани от тротоарно право, към дейности за опазване на ценността ще 
бъде отразено в ПОУ, в подкрепа на неговото предложение за отчисления 
от различни източници и акумулирането им в общински фонд „Култура” 
(Част VІ, т. 9.4). ПОУ предлага не заличаването на уличната търговия, а 
нейната по-добра функционална организация, обвързана с ценностната 
характеристика на „Старинен град Несебър” и с конкретни правила, в духа 
на  решението  на  Комитета  за  Световно  наследство  и  препоръките  на 
Мисията на ЮНЕСКО/ИКОМОС. 

3. Препоръка:  „В  Плана  да  се  пише,  че  гражданите на  Несебър не  приемат  
застрояването при Южното пристанище” (Протокол, П. Иванов).

Допълнение  на  ПОУ. Мнението  ще  бъде  посочено  в  подкрепа  на 
стратегията за съхраняване на традиционните градски силуети, предложена 
в ПОУ и препоръчана от Комитета за Световно наследство и Мисията на 
ЮНЕСКО/ИКОМОС.  Зоната  на  Южното  пристанище  е  дефинирана  в 
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СХЕМА  №  47  като  „зона  на  пристанищни,  търговски  функции  и 
обществени паркинги”. 

4. Препоръка: „Културният туризъм да се развива с предимство, но не и като  
единствен вид туризъм”. (Протокол, Л. Катрафилова).

Допълнение  на  ПОУ. Предложението  ще  бъде  посочено  във  връзка  с 
постановките  на  ПОУ  за  приоритетно  развитие  на  културния  туризъм, 
паралелно  с  развитието  и  на  други  видове  туризъм  –  ваканционен, 
рекреационен,  морски, конгресен, екологичен, спортен и др. (част VІ,  т. 
6.1). Предвиден е нов поясняващ текст в този смисъл.

5. Бележка: „В Стария град от много отдавна няма туристи, които да търсят  
легла, с изключение на тези, които са пристигнали в Несебър, за да работят  
по различни обекти” (Протокол, З. Маркова).

Допълнение  на  ПОУ. Бележката  ще  бъде  посочена  в  подкрепа  на 
резултатите  от  анализа  в  ПОУ  –  асиметрия  на  посещенията  с  цел 
„туризъм” (0.8 % през 2010) и с цел „екскурзия” (93.3%), както и нисък дял 
на туристи с цел културен туризъм (8.2%).

6. Препоръка:  „Необходимо  е  да  има  по-голяма  реклама  на  Старинен  град  
Несебър” (Протокол, Д. Николова).

Допълнение  на  ПОУ. Препоръката  ще  бъде  посочена  в  подкрепа  на 
стратегията, предложена в ПОУ в раздел „Насоки за популяризиране на 
ценността”.

7. Препоръка:  „При  разкриване  на  каквито  и  да  е  работни  места,  касаещи 
територията  на  Стария  град:  базари,  типизирани  преместваеми  обекти,  
екскурзоводска дейност и всички други, свързани с управлението и услугите  
дейности,  жителите  на  Стария  град  да  имат  предимство”  (СНЦ  „Старият 
Несебър”, т. 7).

Допълнение на ПОУ. Предложението ще бъде посочено в допълнение на 
предложената  в  ПОУ  специална  местна  политика  за  приоритет  на 
местното население по отношение на трудовата заетост в тази област.

8. Препоръка:  „…в  управлението  на  Старинен  Несебър  преди  всичко  да  
участват неговите граждани и не само чрез общинския и други съвети, както  
е предложението на авторите на ПОУ, а чрез всички форми и средства на  
гражданското  общество,  залегнали  в  законодателството  на  Държавата,  
Европейския съюз и ратифицираните до момента конвенции и харти” (СНЦ 
„Старият Несебър”, т. 8).

Допълнение  на  ПОУ. Препоръката  ще  бъде  посочена  в  подкрепа  на 
предложените  насоки  за  участие  на  населението  (част  VІ,  т.  9.2,  част 
„Участие на населението”).

9. Бележки относно участието на Държавата и Общината във финансирането на 
дейностите за приложение на ПОУ, направени на Общественото обсъждане:

• „У мен остана едно горчиво усещане, че задълженията за опазване пак се  
вменяват на Общината” (Протокол, З. Маркова);

• „Ние ще плащаме два пъти – ще се лишим от нашите приходи и след това с  
нашите  данъци  ние  ще  си  оправяме  сами  града”  …  „Навсякъде  в  тези  
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индикативни таблици финансирането идва от община Несебър” (Протокол, 
Л. Катрафилова);

• „Как с приемането на този план, Държавата ще поеме ангажимент? Как  
конкретно?” (Протокол, Л Катрафилова).

Коментар: От горните бележки се вижда, че не е станала напълно ясна 
позицията  на  ПОУ,  а  именно:  а)  В  индикативната  таблица  община 
Несебър е включена не като единствен източник на финансови средства, 
а  като  „отговорна  институция/партньор”,  която  управлява  средства, 
осигурени от различни източници; б) Включването на общинския бюджет, 
както и на общински фонд „Култура”  сред потенциалните източници на 
финансиране  е  съобразено  с:  (i) законно  определени  общински 
задължения  за  управление  и  контрол  на  дейностите  по  опазване  на 
културното  наследство  (ЗКН),  (ii) други  обективни  условия  (напр. 
задължително  изискване  на  грантовите  схеми  за  съфинансиране  от 
страна  на  бенефициента)  (iii) стимулиране  на  изпълнението  на 
обществено значими проекти чрез форми на съвместно финансиране или 
на  възмездно  финансиране  и  др.;  в)  Със  самото  приемане  на  ПОУ 
Държавата  ще  поеме  определени  ангажименти  за  неговото  прилагане. 
Един от тези ангажименти е приемането на специален закон за Несебър, 
който  ще  регламентира  определени  задължения  на  Държавата.  Тази 
позиция ще бъде представена по-ясно.

10. Препоръка:  „В  приемната  зона  да  спират  само  градските  автобуси.  
Туристическите да се предислоцират към буферните паркинги”. (Становище на 
община Несебър, т. 7).

Допълнение на ПОУ. В ПОУ ще бъде отразена препоръката на Общината 
за облекчаване на транспортната схема и успокояване на приемната зона, 
в духа на предложенията в Плана (част VІ, т. 5.1. (6).

11. Бележка относно затрудненията  при прилагане на Закона за устройство на 
Черноморското  крайбрежие  (ЗУЧК),  особено  след  последното  му  изменение 
(Протокол, З. Маркова, общински служител).

Допълнение  на  ПОУ. Бележката  ще  бъде  цитирана  в  подкрепа  на 
предложението на ПОУ в законопроекта за Несебър да бъде включено: 
„Определяне  на  неприложимост  по  отношение  на  „Старинен  град 
Несебър”  на  режимите  за  охранителна  зона  „А”  по  чл.  10  от  ЗУЧК  в 
частите им, несъвместими с режима за културно-историческа защита на 
ценността и охранителната зона. Препоръчва се същото да се разработи 
като допълнение в ЗУЧК, с оглед прилагането му и за други територии с 
културно-историческа защита”. (вж. Част VІ, т. 9.3. (10). 

12. Препоръка:  „да  се намалят децибелите на високоговорителя,  с който се  
приканват туристите, или той да въобще да се премахне, с цел успокояване  
на  обстановката  в  приемната  зона  на  ценността” (Становище  на  община 
Несебър, т. 8). В този смисъл е и препоръката на СНЦ „Старият Несебър”(т. 1.5).

Допълнение на ПОУ. Препоръката е в духа на предложението на ПОУ за 
успокояване и хармонизиране на Приемната зона на полуострова. Тя ще 
бъде включена в част VІ, т. 5 (6) на ПОУ.
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Б. БЕЛЕЖКИ И ПРЕПОРЪКИ, НЕОТРАЗЕНИ В ПОУ, ТЪЙ КАТО НЕ СЪОТВЕТСТВАТ 
НА  НИВОТО  И  СТРАТЕГИЧЕСКИЯ  ХАРАКТЕР  НА  ПЛАНА  И  ТРЯБВА  ДА 
БЪДАТ ОТНЕСЕНИ КЪМ ОПЕРАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ

В тази група попадат значителен брой бележки и препоръки, които съответстват 
на стратегията, предложена в ПОУ, но не и на неговото ниво, поради което трябва 
да  бъдат  отнесени  към  съответните  оперативни  инструменти  за  опазване, 
използване и управление: 

1. Бележки и препоръки,  които трябва да бъдат отнесени към Подробния 
устройствен план (ПУП):

• „Защо Мелницата (бел. – в буферната зона на материка) не се намери начин 
да се изнесе от сградата (бел. – на хотела),  както се прави по цял свят” 
(Протокол, К. Ламбова);

• „Началната спирка на лодките за разходка да си остане на същото място” 
(СНЦ „Старият Несебър”, т. 1.5).

2.  Бележки  и  препоръки,  отнасящи  се  до  Предписанията  за  опазване  на 
ценността, които не са част от ПОУ и се утвърждават по друга процедура; (на 
вниманието на НИНКН):

• „В  цял  свят  подпокривните  пространства  се  използват  –  вдигнете  и  
отворете покривите” (Протокол, гражданин);

• „В Плана се предвижда премахване на климатици, разположени по фасадите  
на сградите, покривите и по оградите на уличната регулация. Предлагаме  
климатиците да се кашират в дървени решетки…” (СНЦ „Старият Несебър”, 
2.1.);

• Препоръки  на  СНЦ  „Старинен  Несебър”  относно  по-широкото  отваряне  на 
каменните  стени  на  приземията  на  сградите  в  Стария  град  (СНЦ „Старият 
Несебър”, т. 5.1);

• Препоръка относно обхвата на предварителните спасителни археологически 
проучвания – занапред да не се провеждат в целия УПИ, а да се ограничат „до 
нивото на проектния изкоп” (СНЦ „Старинен Несебър”, т. 6.3);

• Да „бъде  дадена  възможност да  се  пробие  подът над  сутерена  и  да  се  
направи в него един висок магазин” (Протокол, К. Ламбова);

• „Предлагаме  зонирането  да  бъде  в  две  зони:  зона  А1  –  зоната  на  
ценността, предвид ограничените му размери. Не се налага предложеното  
от авторите зониране, при положение, че цялата територия на града е  
застроена,  а незастроените терени се броят на пръсти”  (СНЦ „Старият 
Несебър”, 6.1).

Коментар: Предложението се отнася до Предписанията за опазване, но 
противоречи на възприетия от ПОУ съвременен подход за териториално 
диференциране на режимите за опазване, в зависимост от специфичната 
характеристика на защитената територия.

3. Бележки и препоръки, които могат да бъдат отнесени към правомощията 
на Общината и други органи на управление:
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• „Всяка  къща-паметник  на  културата  да  си  има  паспорт” (Протокол,  Д. 
Николова);

Коментар:  Въпросът  е  уреден  в  българското  законодателство  и 
представлява част от задачите на НИНКН, които той изпълнява. 

• „Да се осигурят безплатни паркоместа за жителите на Стария град” (СНЦ 
„Старият Несебър”, т. 1.1);

Коментар:  Препоръката  може  да  бъде  отнесена  към  правомощията  на 
Общината; принципно предложение в този смисъл ще бъде направено и в 
ПОУ част VІ, т. 5.1 (6).

• „Да се определят подходящи терени в Стария град и буферната зона за  
обезщетения  и  заменки  на  засегнати  лица  от  отчуждаване  на  имоти,  
поради открити археологически обекти” (СНЦ „Старият Несебър”, т. 6.2);

• „Предлагаме в града да остане поне една стоянка на таксита и това да е  
тази пред „Пантократор” (СНЦ „Старият Несебър”, т. 1.4);

Коментар:  Препоръката  може  да  бъде  отнесена  към  правомощията  на 
Общината; ПОУ предлага етапно въвеждане на автоматични устройства 
за  безплатно  поръчване  на  таксита  –  това  ще  даде  възможност  за 
получаване на услугата на повече места на полуострова.

• Препоръка  за  забрана  на  достъпа  на  коли  в  Стария  град  „от  девет часа 
сутрин до девет часа вечер” (Протокол, К. Ламбова);

• „Да се запази досегашния маршрут на градския транспорт, който е важен  
за обслужване на гражданите и туристите” (СНЦ „Старинен Несебър”,  т. 
1.3);

• „Ресторантите да се запазят във вида, според схемата на община Несебър  
за маси на открито” (СНЦ „Старинен Несебър”, т. 3);

• „Да се изготви национална стратегическа програма за култура и опазване  
на българските традиции и за тяхното представяне пред чуждестранните  
туристи в Несебър.” (Протокол, Т. Кехайова); 

Коментар:  В  действителност  финансирането  на  тази  дейност  е 
ангажимент на МИЕТ с Плана за националната реклама, приет от НС на 
туризъм, съгласно ЗТ (2002). 

• Да се олекоти процедурата за разглеждане на проекти в НИНКН” (Протокол, 
Т. Кехайова).

В. БЕЛЕЖКИ И ПРЕПОРЪКИ, НЕОТРАЗЕНИ В ПОУ, С ПОСОЧЕНИ МОТИВИ ЗА 
ТОВА

1. Препоръки за пълно запазване на съществуващото статукво на паркирането в 
„Старинен град Несебър”:

• „Предлагаме Северният паркинг да остане в същия вид, както е в момента” 
(СНЦ „Старинен Несебър”, т. 1.2);

• Декларирано е несъгласие на хотелиерите от Стария град „за изнасяне на … 
паркирането  извън  пределите  на  Стария  град  Несебър”  (Декларация  на 
хотелиерите от Стария град Несебър).
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Основание за неотразяване на препоръките:

Препоръките са в противоречие с насоките в ПОУ за съхраняване на градския 
исторически пейзаж и градските силуети.  Предложените от ПОУ насоки в тази 
област са в съответствие с решенията на Комитета за Световно наследство и 
препоръките  на  мисията  на  ЮНЕСКО/ИКОМОС,  както  и  с  принципите  от  Ла 
Валета  за  „рязко  ограничаване” на  транспорта  и  „намаляване  на  броя  на  
паркингите” в историческите градове, както и за „разполагане на паркинги извън 
пределите  на  защитените  зони  и,  ако  е  възможно,  извън  пределите  на  
буферните  зони” (ИКОМОС,  2011  г.).  Като  се  съобразява  с  горното,  ПОУ 
предлага  постепенно  редуциране  и  трансформация  на  северния  паркинг, 
паралелно  с  осигуряването  на  нови  възможности  за  паркиране  в  буферни 
паркинги извън ценността, предвидени в Общия устройствен план на Общината. 
Тази стратегия се подкрепя и в Становището на Община Несебър.

2. Препоръка: „Темата хотелиерство в Стария град, особено за паметници на  
културата, да бъде зачеркната от Плана за опазване и управление”. (Протокол, 
З. Маркова).

Основание за неотразяване на препоръката:

Препоръката  се  основава  на  сегашното  състояние  на  туристическата 
посещаемост  в  Старинен  Несебър  (вж.  по-горе  А.2,  т.  6).  ПОУ предлага  това 
състояние да бъде променено, като се стимулира развитието на хотели, къщи за 
гости  и  частни  квартири  в  стари  възрожденски  къщи,  които  съхраняват  и 
възраждат традициите и атмосферата на несебърската къща. Те са предпоставка 
за  създаването  на  уникален  туристически  продукт,  конкурентен  на  мощната 
хотелска  индустрия  в  Слънчев  бряг.  Това  е  възможност  за  нов  живот  на 
народната архитектура в „Старинен град Несебър”, а също и за повишаване на 
икономическата ефективност на туризма, която днес е недопустимо ниска. За да 
стимулира  посочената  промяна,  ПОУ  ще  включи  текст  за  необходимостта  от 
публична подкрепа за собствениците на имоти в „Старинен град Несебър” и от 
промяна  на  критериите  за  категоризация  на  хотели,  къщи  за  гости  и  частни 
квартири.

3. Препоръки за отказ от развитие на традиционни за Несебър занаяти и местни 
производства:

• „За  мен  изглежда  смешно  и  механично  да  се  развиват  занаятите.  Ще  
върнем ли ние лозарството или лодкостроенето, или рибарството? Това е  
един  баласт.  Ние  да  плетем  дантели,  а  мъжете  ни  да  кърпят/плетат  
рибарски мрежи”. (Протокол, Л. Катрафилова);

• „Не на заложените в Плана отдавна отживели занаяти – винопроизводство,  
рибарство и лодкостроене”. (СНЦ „Старият Несебър”, т. 5.1).

Основание за неотразяване на препоръката:

ПОУ  поддържа  стратегията  за  възраждане  на  ценностите  на  нематериалното 
наследство в „Старинен град Несебър”, включително на занаяти и традиционни 
производства.  Планът  предлага  възраждане,  развитие,  интерпретиране  и 
атрактивни  демонстрации  на  дейности,  които  утвърждават  идентичността  на 
ценността, в съчетание със съвременни форми на изкуство, каквато е световната 
практика. По този начин ще бъде създадена основа за подобряване на местната 
икономика,  специфичен  вид  поминък,  нови  работни  места  и  атрактивен 
целогодишен  календар  на  културния  туризъм.  Именно  това  е  пътят  за 
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преодоляване на днешния проблем с предлаганите банални търговски артикули, 
посочен и от самите жители на Несебър (вж. по-горе А. 1, т. 5). В този смисъл, 
ПОУ  предлага  конкретни  мерки  в  подкрепа  на  развитието  на  традиционни 
производства, например регистриране на марка „Произведено в Несебър“ (Част 
VІ, т. 5.1 (2) и създаване на програма, която ще стимулира бизнеса, насочен към 
местните традиционни производства. 

4. Препоръка на хотелиерите от Стария Несебър да не се налагат ограничения за 
търговската  реклама  в  „Старинен  град  Несебър”;  те  изразяват  „несъгласие”  с 
„ограничението за вида,  мястото,  големината на рекламите,  поставени на  
видно  място  на  сградите”.  (Декларация  на  хотелиерите  от  Старинен  град 
Несебър). 

Основание за неотразяване на препоръката:

Макар че препоръката засяга оперативен инструмент от по-ниско ниво (например 
общинска  наредба  за  рекламата),  е  важно  да  се  подчертае,  че  тя  принципно 
противоречи на съвременните изисквания за  стриктни правила по отношение на 
вида,  мястото,  големината  и  формата  на  уличната  реклама  в  ценностите 
Световно наследство. Тези изисквания, съответстващи на световната практика, са 
акцентирани в решенията на Комитета за Световно наследство и препоръките на 
Мисията. ПОУ предлага такива правила да бъдат създадени и за Старинен Несебър, 
тъй като поради тяхната липса, днешното състояние на търговската реклама тук е 
в остро противоречие с извънредната универсална стойност на ценността.

5. Препоръка срещу „предложението за създаване на нови и нови контролиращи  
отдели и фирми.  Считаме,  че  процедурите на контролиращата иерархия –  
община, НИНКН, Министерство на културата, министър на културата, ЗУТ и  
ЮНЕСКО, на която сме подложени като граждани на Световната културна  
ценност и са прекалено много, за да се измислят и нови. Защото всичко това е  
ограничило достатъчно човешките ни права”. (СНЦ „Старият Несебър”, т. 8).

Основание за неотразяване на препоръката:

ПОУ  следва  положенията  на  Закона  за  културното  наследство  относно 
националната  система  по  опазване  на  културното  наследство,  която  включва 
„държавни  и  общински  органи  за  управление  и  контрол  на  дейността  по  
опазване на културното наследство” (чл. 111 ал. 1). Именно в този смисъл в 
ПОУ се  предлага  да  бъде  създадено  едно  звено  –  общински  отдел „Несебър 
Световно наследство” (вече създадено в общинската администрация) с Експертен 
съвет към него, което да прилага функциите на местното ниво в системата за 
управление.  Тази  съвременна  институционална  рамка  на  системата  за 
управление е задължително изискване за всяка Световна ценност (вж. Наръчника 
за приложение на конвенцията за Световно наследство § 108-119). Другите две 
общински звена, предложени в ПОУ, нямат контролни функции. Те имат за задача 
да подобрят диалога с местното население (Информационния център) и да го 
улеснят в процеса на опазване (Общинско консервационно звено).

6. Препоръка:  „Ако  се  откриват  работни  места  в  сферата  на  културния  
туризъм, това да не е за сметка на община Несебър” (Протокол, Т. Кехайова).

Основание за неотразяване на препоръката:

Общината също трябва да разкрива нови работни места – това може да стане и 
чрез  Организацията  за  маркетинг  на  дестинацията,  съгласно  внесения  нов 
Законопроект за туризма, който предстои да бъде приет до края на 2012 г.
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7. Препоръка:  „ако  Общината ще бъде ангажирана да следи този план,  да й  
бъдат позволени и някои разрешителни функции” (Протокол, З. Маркова).

Основание за неотразяване на препоръката:

Препоръката е в противоречие с действащата нормативна уредба в  областта на 
културното наследство, респективно, със Закона за културното наследство. ПОУ 
конкретизира  функциите  на  общинския  орган  за  управление  и  контрол  на 
дейността по опазване на културното наследство, в съответствие с действащото 
законодателство.

8. Препоръка на доц. д-р А. Божкова: „Предложението за диференциране на зони  
от територията на града трябва да отпадне. Недопустимо е защитата на  
ценностите да се изгражда върху субективни априорни хипотези, а не върху  
реално съществуващи паметници”. Мотивите за тази препоръка са следните:

• Не трябва  да  се  обособяват  зони  със  сложна  стратификация,  тъй  като:  а) 
„всеки квадратен метър от полуострова притежава сложна историческа  
стратификация”;  б)  липсват  категорични  археологически  доказателства  за 
локализацията на някои археологически структури в тези зони.

• Не трябва да се  обособяват зони  „с  първичен принос” и  зони  „с  вторичен 
принос”, след като „не е обосновано към днешна дата да се диференцира по-
голяма  значимост  на  едни  неизследвани  ценности,  спрямо  други,  също  
неизследвани”. (Становище на доц. д-р А. Божкова, т. ІІІ, 4).

Основание за неотразяване на препоръката:

Становището на доц. Божкова вероятно се основава на изключителния потенциал 
на  археологическото  наследство на  „Старинен  град  Несебър”,  докато 
предложеното в ПОУ диференциране на територията на ценността е резултат от 
структурен анализ на територията, обхващащ комплексно всички нейни ценности 
(вж.  част  ІІІ  –  Значимост).  Този  анализ  е  изцяло  съобразен  с  Извънредната 
универсална стойност на ценността – такава, каквато е била оценена от Комитета 
за Световно наследство през 1983 г., на базата на съществуващите по това време 
реални идентифицирани ценности. Извънредната универсална стойност на всяка 
Световна ценност се определя на базата на реално съществуващи ценности в 
средата към датата на вписването, а не на база на „неизследвани ценности” или 
„субективни  априорни хипотези”.  Този  подход  е  възприет  и  в  ПОУ.  При  всеки 
мониторинг  на  Комитета  се  следи  именно  състоянието  на  тази  оценена  вече 
Извънредна универсална стойност. 

На  тази  база  в  ПОУ  са  обособени  „зони  с  водещ  принос  за  Извънредната 
универсална  стойност”.  Критерии  за  това  са  реалните (а  не  хипотетични) 
комплексни характеристики на зоните, оценени при вписването на ценността: а) 
концентрацията  на  ключови  единични  регистрирани  ценности:  археологически, 
обекти  на  религиозната  архитектура  и  образци  на  народната  архитектура;  б) 
кохезията  на  градската  тъкан  от  ансамбли  на  народната  архитектура;  в) 
традиционните  публични  пространства  и  направления.  Съществуващите 
археологически ценности  са  само част  от  тази комплексна  характеристика.  От 
друга страна, анализирани са и територии, които към момента на вписването на 
ценността са имали сравнително по-ниска степен на значимост и/или са били вече 
в процес на трансформация, засягаща техните автентичност и интегритет. ПОУ 
характеризира  тези  територии  като  зони  с  „вторичен  принос  за  Извънредната 
универсална стойност”. Тази диференциация на зоните е важна за стратегията за 
опазване, използване и управление на ценността.
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Но през цялото време трябва да се има предвид, че ПОУ е отворен документ. Той 
програмира  системни  археологически  проучвания  и  предвижда  мерки  за 
консервация, експониране и адаптиране на ново разкритите (неизследвани към 
1983 г.)  археологически структури,  изявяващи историческата стратификация на 
ценността.

9. Препоръки на доц. А. Божкова относно границите, режима и устройството на 
частта от буферната зона на ценността, разположена на материка, както следва:

• „Планът трябва да предложи разширяване на границите на охранителната  
зона  и  режимите  на  ползване  на  територията  на  некропола,  такава,  
каквато  се  възстановява  по  археологическите  свидетелства” – 
следователно, препоръчва се буферната зона да включи пълната територия 
на некропола, включително частта му в застроената територия на новия град;

• „Предвиденото изграждане на археологическия парк в проучените площи на  
некропола  на  Месамбрия/Месемврия  не  е  обосновано  и  ще  наложи  
неоправдани ограничения за ползване на терена”. Мотивите на доц. Божкова 
за  това  мнение  са:  а)  „терените,  в  които  са  извършени  проучвания  не  
притежават  висок  експозиционен  потенциал”;  б)  „в  единствената 
територия  на  некропола,  в  която  са  извършени  пълни  археологически  
проучвания … вече няма какво да се защитава” (?);  в)  „теренът може да 
бъде застроен”, не са необходими „неоправдани ограничения за ползване на  
терена”. (Становище на доц. д-р А. Божкова).

Основание за неотразяване на препоръките:

(1) Първата  препоръка  отчита  изключителната  самостоятелна  стойност  на 
некропола на Месамбрия/Месемврия, която е от значение за обявяването му като 
археологическа  ценност  и  за  определяне  на  границите  на  тази  ценност  и 
охранителната  й  зона.  Препоръката,  обаче,  не  е  съобразена  с  критериите  на 
Наръчника  за  приложение  на  Конвенцията  за  Световното  наследство  относно 
функциите на буферната зона (§ 103-107). Според тези критерии, буферната зона 
има  „важна  функционална  роля  като  защита  на  ценността”; тя  трябва  да 
включва „важни визуални перспективи”; нейното използване и устройство трябва 
да  бъдат  „подчинени  на  юридически  ограничения”. Комитетът  за  Световно 
наследство и Мисията на ЮНЕСКО/ИКОМОС обръщат специално внимание върху 
необходимостта  от  „усилване  на  защитата  на  крайбрежната  буферна  зона”; 
„изследване  на  въздействието  върху  ценността  на  всички  проекти  за  
устройство на крайбрежните зони” и  др.  Ето защо в ПОУ предложението за 
граници  на  буферната  зона  е  съобразено  не  само  с  разкритите  ценности  на 
Некропола, но и с редица други обстоятелства: обхвата на визуалния басейн, в 
който  Старият  и  Новият  град  са  в  активна  комуникация;  архитектурната, 
устройствената и ландшафтната специфика на територията и нейната роля за 
осъществяване на хармонична връзка между Новия и Стария град, както и между 
тях  и  морето.  Именно  по  тази  причина  ПОУ  предлага  застроената  и 
компрометирана част от буферната зона на материка, която вече  не отговаря на 
посочените изисквания, да бъде изключена от буферната зона на ценността.

(2) От  горното  следва,  че  втората  препоръка  –  да  не  бъдат  предвиждани 
„ограничения за ползване на терена” за буферната зона на материка и тя да 
бъде „застроена” е неприемлива. Тя е в противоречие с посочените изисквания 
на Наръчника - за „юридически ограничения” на буферната зона. Именно липсата 
на  юридически  ограничения  и  режими  е  довело  до  нарушенията  в  буферната 
зона,  посочени  от  Комитета  за  Световно  наследство  и  мисията 
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ЮНЕСКО/ИКОМОС.  За  опазване  на  археологическата  ценност  Некропол  на 
Месамбрия/Месемврия следва да бъдат определени предписания,  които да са 
съобразени със стратегията, предложена от ПОУ.

(3) Екипът,  разработващ  ПОУ,  се  обедини  около  идеята,  че  Некрополът  е 
същностна част от живота и историята на Стария град и следва да бъде обект на 
внимание не само за целите на научното познание, но и във връзка с културния 
туризъм.  Частта  от  Некропола,  включена  в  буферната  зона  на  ценността,  е 
единствената, която все още дава възможност за експониране на археологията в 
паркова  среда  –  най-естествения  начин  за  представяне  на  археологически 
ценности от този тип. Такава среда напълно би съответствала и на характера на 
буферната зона като преход към застроената част на Новия град.

(4) Целесъобразната  препоръка  на  доц.  Божкова  „в  Плана  да  се  предвиди 
регистрация  на  Некропола  по  смисъла  на  ЗКН  в  неговата  цялост” е  в 
действителност  изпълнена  в  ПОУ  (вж.  т.  1.4  от  Програмата  за  неотложни 
действия за прилагане на Плана в периода: януари 2012 – декември 2012). На 
тази основа цялата територия на Некропола би трябвало да получи юридическа 
защита  със  съответни  режими  –  граници  и  предписания,  координирани  с 
режимите на буферната зона на ценността. Това не противоречи на посочените 
комплексни  функции  на  буферната  зона  на  материка,  според изискванията  на 
Конвенцията за Световното наследство.

10. Препоръки в Становището на БНК на ИКОМОС

НИНКН  изцяло  отхвърля  направените  препоръки  като  нецелесъобразни  със 
следните мотиви:

(1) Забележка в Становището по   „нормативните аспекти”   на ПОУ  

Забележката внушава съмнения в легитимността на ПОУ, поради това, че Планът 
е  възложен  от  община  Несебър,  а  не  от  министъра  на  културата.  За  тази 
забележка Становището се позовава на Параграф 1 от Наредбата за ПОУ и на 
Параграф 14 от преходните и заключителните разпоредби на ЗКН. Тези съмнения 
са неоснователни по следните причини:

• ПОУ е възложен от община Несебър на НИНКН през 2010 г., следователно, 
преди обнародването на Наредбата в ДВ на 8 март 2011 г.;

• Възлагането  е  станало  по  взаимно  съгласие  между  Министерството  на 
културата и община Несебър;

• Точният  текст  на  цитирания  в  Становището  Параграф 14  от  преходните  и 
заключителните разпоредби на ЗКН гласи: „В 5-годишен срок от влизането в  
сила на Закона министърът на културата и/или Кметовете на общините,  
които упражняват правото на управление или ползване, изготвят планове 
за управление на заварените обявени недвижими паметници на културата  
от  Световно  значение”.  В  случая  това  изискване  е  спазено.  Вероятно 
Становището  на  БНК  не  е  взело  под  внимание  последните  изменения  в 
Параграф 14 от 15 юли 2011 г.

(2)     Препоръки, свързани с концептуалната рамка, структурата и съдържанието на   
Плана и с използваната в него терминология

Част от тези препоръки произтичат от погрешната предпоставка, че един План за 
опазване  и  управление  трябва  да  представлява  комбинация  между  План  за 
управление (Management Plan/Plan de gestion)  и  Консервационен  план 
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(Conservation plan -  Conservation Master Plan/Plan de sauvegarde).  В 
действителност,  според  международната  практика,  това  са  два  отделни 
инструмента на различни равнища и с различно съдържание, както следва:

• Планът  за  управление   –  какъвто  е  ПОУ  за  „Старинен  град  Несебър”, 
представлява стратегически инструмент (Комитетът за Световно наследство 
често  използва  понятието  Strategic Management Plan),  който  определя 
стратегическите насоки за опазване, използване и управление на ценността. 
Той не определя оперативните инструменти за защита на по-ниско ниво (като 
юридическа защита и  режими на  опазване,  консервационни и  устройствени 
планове и др.) – тези инструменти съществуват извън него и той е длъжен да 
се съобрази с тях,  но може да предложи и тяхното усъвършенстване.  Този 
смисъл  е  вложен  в  понятието  „План  за  управление”  (Management 
plan/Management system), както в Наръчника за приложение на конвенцията за 
Световното  наследство  (§  108-119),  така  и  в  решенията  на  Комитета  за 
Световно наследство и препоръките на мисиите на ЮНЕСКО/ИКОМОС.

• Консервационният  план   или  Генералният  консервационен  план (наречен  в 
Становището  „План  за  опазване”)  представлява  от  своя  страна  детайлен 
оперативен  инструмент,  който  определя  съдбата  на  всеки  елемент  на 
културната  ценност.  Например,  според  цитираните  в  Становището 
Международна харта на ИКОМОС за историческите градове (Вашингтон, 1987) 
и  Принципите  от  Ла  Валета  (ИКОМОС,  2011),  Консервационният  план 
определя:  „кои  сгради  и  пространства  следва  да  бъдат  съхранени,  кои  
трябва  да  бъдат  съхранени  при  определени  условия  и  кои,  при  
изключителни  обстоятелства,  могат  да  бъдат  загубени”.  (Подобна  е 
например характеристиката на френската версия на Консервационния план – 
Plan de sauvegarde et de mise en valeur – P. S. M. V.). Консервационният план е 
основа  за  изработване  на  конкретната  Програма  за  опазване  на  дадена 
ценност. В българското законодателство такъв вид инструмент все още не е 
регламентиран. ПОУ предлага той да бъде включен в Законодателството, в 
съответствие с препоръките на Комитета за Световно наследство.

В подкрепа на горното могат да се имат предвид още две обстоятелства:

• Наредбата  за  ПОУ,  изработена  в  духа  на  чл.  81,  ал.  1  на  ЗКН,  определя 
минималните  изисквания  за  структурата  и  съдържанието  на  Плановете  за 
опазване  и  управление,  именно  в  смисъла  на  посочените  международни 
изисквания за съдържанието на Плановете за управление. ПОУ за „Старинен 
град Несебър” е изработен в пълно съответствие с Наредбата.

• Комитетът  за  Световно  наследство  и  Мисията  на  ЮНЕСКО/ИКОМОС  ясно 
разграничават  инструментите:  а)  План  за  управление,  б)  Генерален 
консервационен план и в) Устройствен план. Те препоръчват за „Старинен град 
Несебър” да бъдат изработени и трите инструмента. В изпълнение на това, 
вече  е  изработен  настоящият  План  за  управление,  който  програмира 
изработването на Генерален консервационен план и на Подробен устройствен 
план.

Горното  по-подробно  обяснение  е  необходимо,  за  да  се  изясни  защо 
съдържанието на ПОУ не може да включи и съдържанието на бъдещия Генерален 
консервационен план за ценността. По тази причина не могат да бъдат приети 
следните препоръки в Становището на БНК на ИКОМОС:
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• „ПОУ следва да бъде документ, детайлно определящ … инструментите за  
защита на наследството”;

• ПОУ да „включва анализ на археологическите, исторически, архитектурни,  
технически,  социологически  и  икономически  ценности”;  задълбочено 
„изследване по отношение на природните и демографски характеристики  
на обекта”;  „проблематиката на енергийното планиране, планирането на  
мобилността,  на  туристическото  развитие  и  взаимодействието  му  с  
други  икономически  дейности”,  рисковете  от „евентуални  промени  на  
климата”, „задълбочено изследване и диалог с местната общност” и др.

Това  са  дейности,  които  далече  надхвърлят  съдържането  на  ПОУ  според 
българското законодателство и според международната практика в тази област, и 
трябва  да  бъдат  отнесени  към  инструментите  на  по-ниско  равнище  или  към 
специализираните научни изследвания от различен вид.

В същото време в Становището са изцяло игнорирани два съществени аспекта на 
ПОУ, които са в основата на неговата концептуална рамка: а) съобразяването с 
Извънредната универсална стойност на ценността,  ключово понятие в тази 
област  и  б)  приложението  на  принципите  на  Интегрираната  консервация – 
задължително според Наредбата за ПОУ. Несъобразяването с тях обяснява някои 
неприемливи страни на Становището.

Други препоръки са следствие от факта,  че в Становището обект на анализ е 
единствено  Резюмето  на  ПОУ  (54  страници),  изработено  за  нуждите  на 
Общественото обсъждане и адаптирано за една по-широка публика, а не пълната 
версия  на  Плана  (392  страници  текст,  47  схеми,  247  фотоса  и  множество 
приложения).  Поради  това  редица  бележки  и  препоръки  в  Становището  са 
неоснователни и се обезсмислят при прочита на пълната версия на Плана:

• „Недостатъчно  е  отчетена  спецификата  на  историческия  град  като  
интегрално културно наследство”. 

Коментар:  В  ПОУ  е  разгледан  „Старинен  град  Несебър”  именно  като 
интегрален градски исторически пейзаж (Част ІІІ,  т.  3  и 4),  извършен е 
структурен анализ на интегралната територия на ценността (Част ІІІ, т. 5), 
определена  е  общата  консервационна  и  устройствена  стратегия  по 
отношение на интегралната ценност.

• Недостатъчно „детайлно  и  научно  развита”  е  темата  за „анализ  на 
материалните ценности и нематериалното наследство”, както и за „Анализ 
и оценка на състоянието”.

Коментар: Пълната  версия  на  ПОУ  предлага  изчерпателен  анализ  на 
значимостта  на  единичните  културни  ценности,  градския  исторически 
пейзаж и нематериално наследство (Част ІІІ, т. 2, 3 и 4); както и на тяхното 
актуално състояние (Част ІV, т. 2).

• „Не  е  развита  в  достатъчна  степен  системата  за  управление”,  както  и 
„подходите и механизмите на управление, начините на взаимодействие на  
заинтересованите страни, достъпа на местното население”. 

Коментар:  В  пълната  версия  на  Плана  тези  въпроси  са  разгледани 
достатъчно  подробно  (Част  VІ,  т.  9),  като  се  стига  до  конкретни 
предложения за структурата и съдържанието на звената за управление, 
за връзките между тях, за степента на деконцентрация и децентрализация 
на управлението.
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• „Мястото на местните жители и местния бизнес не е достатъчно широко  
застъпено”. 

Коментар: Една  от  базисните  постановки  на  ПОУ  е  именно  относно 
централната роля на местните жители, развита с конкретни предложения 
за публична подкрепа, законодателни промени и др. (Част VІ, т. 9.1 (1), (в); 
9.2, 9.3).

• Липсва „анализ на състоянието и развитието на цялостна стратегия за  
пълноценно функциониране на социалната и техническа инфраструктура в  
Старинния град”.

Коментар:  В  пълната  версия  на  Плана  е  детайлно  анализирано 
състоянието на функционалните системи (Част ІV, т. 3.2) и са очертани 
насоките за развитие на градските функции (Част VІ, т. 5) и насоките за 
устройствено  развитие  във  връзка  със  социалната  и  техническата 
инфраструктура (Част VІ, т 7 и 8).

• Липсва „SWOT анализ на състоянието и потенциала на наследството”. 

Коментар: В пълния текст са подробно анализирани силните и слабите 
(проблемни) страни на днешното състояние на културното наследство и 
на дейностите за неговото опазване, използване и управление.

• „Предложеното от Плана за намаляване на буферната/охранителната зона  
не е аргументирано убедително”.

Коментар:  В  пълната  версия  на  Плана  проблемът  за  границите  е 
подробно разгледан, а предложението за намаляване на буферната зона 
е ясно обосновано: предложена е за изключване част от буферната зона, 
(кварталите на изток от ул. „Зорница”), която е вече напълно застроена и 
не отговаря на изискванията за буферна зона в Наръчника за приложение 
на Конвенцията за Световно наследство (§ 103-107).

• Липсва „цялостна система за мониторинг - кой и как ще го осъществява,  
какви индикатори ще бъдат използвани”,  липсва  „оценка и управление на 
риска”. 

Коментар:  В  пълната  версия  на  Плана  са  предложени:  система  за 
постоянен  и  оперативен  мониторинг  (Част  VІ,  9.2  (3);  специфични 
индикатори  за  оценка  на  изпълнението  на  ПОУ  (Част  VІІ,  т.  1  (4); 
анализирани  са  факторите  –  антропогенни  и  природни,  с  негативно 
въздействие върху ценността (Част ІV, т. 3.2). Насоките за превантивни 
мерки,  целящи неутрализиране  на  антропогенните  и  природни рискови 
фактори и недопускане на деградационни процеси в НКЦ, са разработени 
в самостоятелна точка (Част VІ,  т. 3.2.).  ПОУ предвижда в съответните 
програми за  приложение  на  Плана  редица  дейности  за  управление  на 
риска,  чрез  мониторинг  и  неутрализиране  на  факторите  с  негативно 
въздействие върху ценността.

(3) Препоръка за включване на цялата територия на Некропола в буферната зона 
на ценността. 

ПОУ  не  отразява  препоръката  с  основанията,  изложени  в  т.  В.  9.  на 
настоящата Справка.

∗∗∗
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С изложеното по-горе Мотивираната справка взема отношение по всички досега 
получени  в  НИНКН  бележки  и  препоръки  –  както  направени  по  време  на 
Общественото обсъждане на Плана за опазване и управление на „Старинен град 
Несебър”,  така  и  допълнително  представени.  Всички  приети  целесъобразни 
бележки и препоръки са съответно отразени в преработката на ПОУ от м. август 
2012 г., направена след Общественото обсъждане.

София, 23 август 2012 г. Арх. Галя Стоянова
Директор на НИНКН
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