1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЖИМИ НА ЦЕННОСТТА И
БУФЕРНАТА ЗОНА

Предложението за режими на ценността и буферната зона е разработено като
пилотен приложен продукт на Плана за опазване и управление на "Старинен
град Несебър". Предложението e разработено от Националния институт за
недвижимо културно наследство.
Приложени са текст на предложението за режими и схема.

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЖИМИ НА ЦЕННОСТТА И БУФЕРНАТА ЗОНА
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЖИМИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА СВЕТОВНАТА КУЛТУРНА
ЦЕННОСТ "СТАРИНЕН ГРАД НЕСЕБЪР"
Режимите за опазване на недвижимото културно наследство са част от
териториално-устройствената защита по Раздел V, Глава V от ЗКН. С тях се
определя териториалният обхват и предписанията за опазване на недвижимата
културна ценност и нейната среда. С определянето им се цели:
1. Опазване на недвижимата културна ценност чрез: ограничителни и
специфични изисквания за устройствено планиране и инвестиционно
проектиране на консервационно-реставрационни дейности, насочени към
опазване и съвременно ползване на ценността, при съхраняване на нейната
автентичност и интегритет.
2. Опазване на средата (буферната зона) на недвижимата културна
ценност чрез: ограничителни и специфични изисквания за устройствено
планиране и инвестиционно проектиране за осигуряване на хармоничен на
ценността природен и устройствен контекст.
3. Определяне на възможности за подобряване на социалноикономическото развитие, при запазване на автентичността и интегритета
на ценността чрез създаване на възможности за: рехабилитация на
градските зони и пространства за извършване на подходящи обществени
дейности; осигуряване на съвременно обитаване и ползване на исторически
сгради за подходящи функции при запазване на ценностните им
характеристики; използване /валоризиране/ на културния потенциал на
ценността и на елементите й за целите на културния туризъм и на
икономическото развитие.
І. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА СВЕТОВНАТА ЦЕННОСТ
1. Границите на на световната ценност са съгласно приложената схема.
1.1. Дефинирани в границите на ценността зони
предписания за опазване, съгласно приложената схема

с

предложени

А1. Зона с водещ принос за Извънредната универсална стойност на ценността
с кохезия на градската тъкан и концентрация на индивидуални ценности обхваща част от градската територия с висока степен на съхранена уличноквартална структура от периода на Българското възраждане и къщи на
народната архитектура, формиращи архитектурни ансамбли с хармоничен
силует и единен мащаб.
А2. Зони с водещ принос за Извънредната универсална стойност на ценността,
с богата стратификация и концентрация на ключови обекти – обхваща
публичните пространства на най-значимите храмове от античността и
средновековието, археологически комплекси и застройката на обкръжаващата
ги улична рамка.
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А3. Зони с вторичен принос за Извънредната универсална стойност – това са
територии със застрояване от ХХ век: обществени сгради, хармонично
включени в градската среда и съвременно жилищно застрояване.
А4. Зони за археологически проучвания, консервация, реставрация и
експониране – резервирани територии в градската структура за проучвания и
експониране на разкрити археологически ценности.
А5. Зони с традиционни публични пространства и направления – зони на
историческа приемственост в градската тъкан на съхранени до днес основни
градоустройствени направления и пространства.
1.2. Градски силуети с водещо значение за Извънредната универсална
стойност на ценността
1.2.1. Крайбрежни силуети от значение за Извънредната универсална стойност
на ценността - обхващат застройката на ръба на платото по бреговете на
полуострова.
1.2.2. Улични фронтове с водещо значение за автентичността и интегритета на
градската тъкан – обхващат част от застройка, с необходимост от спешна
хармонизация в територията с най-богата културна стратификация.
2. Границите на буферната зона се предлагат съгласно приложената схема
2.1. Дефинирани в буферната зона, попадаща в крайбрежните територии
на полуострова, съгласно приложената схема зони с предложени
предписания за опазване
Б1. Приемна зона - обхваща зоната пред историческия вход на Старинния град.
Б2. Зона на северните крайбрежни скатове с възвърнати територии – обхваща
хоризонталната платформа на възвърнатите територии и скатовете.
Б3. Зони на южните крайбрежни скатове с брегозащитни съоръжения.
Б4. Зони с пристанищни и търговски функции, обществени паркинги и
озеленяване – обхваща територията на възвърнати и новозавоювани части за
пристанищно, обществено обслужване и озеленяване.
2.2. Зона на провлака, съгласно приложена схема
Б.5. Обхваща територията на провлака.
2.3. Дефинирани в буферната зона от материка, съгласно приложена
схема зони с предложени предписания за опазване
Б.6. Зона за обществено озеленяване и инфраструктура – територия от Новия
град предназначена за парк и за инфраструктура.
Б.7. Зона за археологически парк – територия на разкрита и проучена част от
античния и средновековен некропол.
Б.8. Зона за регулирано застрояване – територия от Новия град предназначена
за застрояване.
2.4 Зона на акваторията
Б.9. Територията на зоната е определена на базата на писмени извори за
наличието на древни пристанища, проведените археологическите проучвания
под вода и многобройни находки, подсказващи активно корабоплаване.
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II. ОБЩИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА СВЕТОВНАТА КУЛТУРНА
ЦЕННОСТ И БУФЕРНАТА ЗОНА
Изисквания за спазване принципите на интегрираната консервация в
процеса на устройственото планиране и инвестиционното проектиране:
1. Координиране на всички стратегии, планове и програми по Закона за
регионално развитие и ЗУТ с ПОУ.
2. Подробният устройствен план със специфичните правила и нормативи към
него, да включи в обхвата си територията на ценността и на буферната й зона,
да се изработи въз основа на анализите и оценките на ПОУ, насоките за
функционално, комуникационно и устройствено развитие и да отрази
настоящите режими за опазване на ценността и на буферната й зона.
3. Към ПУП да се изработят силуетни улично-квартални планове за
хармонизация и естетизиране на застройката и възстановяване на
автентичността и интегритета на градската среда в местата, където тя е
нарушена.
4. Инвестиционните проекти за ново основно и допълващо застрояване да се
предхождат или разработват едновременно с проект за ОУП с улични силуети,
обхващащи застройката в един до три квартала, в зависимост от
разположението на обекта и напречни разрези през два квартала принадлежащия на обекта и срещулежащия.
5. Всички дейности по застрояването, благоустрояването, подновяването или
прокарването на нова линейна инфраструктура и други да се предхождат от
спасително археологическо проучване. Археологическото проучване се
извършва в рамките на целия урегулиран поземлен имот до пълното
изчерпване на археологическите напластявания. Мотивирани предписания за
промяна на устройството на урегулираните поземлени имоти и визи за
инвестиционно проектиране се издават въз основа на резултатите от
археологическото проучване.
1. ОБЩИ ПРЕДПИСАНИЯ
1.1. Територията на световната културна ценност и на буферната й зона
съгласно чл. 8, ал. 4 от ЗУТ се определя като урбанизирана защитена
територия за опазване на недвижимото културно наследство, с преобладаващо
предназначение - за територията на ценността: за жилищни нужди, за
буферната зона: за озеленяване, рекреация и обществено обслужване.
1.2. В обхвата на ценността не се допускат устройствени намеси и дейности,
нарушаващи традиционния релеф и ландшафт на платото. Не се допускат
обекти за производствени дейности и услуги, пораждащи шумово или друго
замърсяване на средата.
1.3. В обхвата на буферната зона не се допускат устройствени намеси и
дейности, нарушаващи естествената ландшафтна характеристика на
територията и такива, пораждащи замърсяване (вкл. шумово) на околната
среда с изключение на укрепителни и брегозащитни мероприятия.
1.4. Улично-регулационните планове в максимална степен съхраняват
(възстановяват) автентичната улична структура ( по архивни, исторически
данни).
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1.5. Не се допуска изменение на дворищната регулация на имотите на
единичните недвижими културни ценности; изменението на границите на
останалите имоти се допуска, при условие че не се нарушава установената
урбанистична традиция на имотната структура и характера и начина на
традиционното застрояване.
1.6.

Устройство на озеленени площи:



при паркоустрояването да се използват типичните за Стария град
растителни видове;



подмяната на съществуваща растителност да се извършва съгласно
консервационно-реставрационната методика, като се цели запазване на
автентичната зелена система на Стария град;



да се ограничи употребата на живи плетове в обществените озеленени
пространства;



при озеленяване на обществените пространства от значение за
Извънредната универсална стойност на ценността цветната растителност
да се използва много пестеливо, без да се употребяват контрастни
цветове с цел изява на археологическите и архитектурни ценности;



за улично озеленяване да се използва само един дървесен вид;



при паркоустрояване и благоустрояване на дворните пространства да се
съхрани автентичната характеристика на двора и да се използват местни
растителни видове;



препоръчително е използването на увивни или катерливи зелени храсти
по брегоукрепителните съоръжения.

1.7. Изисква се комуникационното обслужване да се осъществява с
максимално ограничаване на автомобилния достъп в границите на ценността
(режим с график), недопускане на обществен транспорт и обезпечено с
компенсаторни и стимулационни мерки паркиране на определени с ПОУ места
и алтернативен обществен транспорт в частта на материка. Режимите и
графиците за автомобилен достъп и паркиране се определят с наредба на
Общинския съвет за организация и безопасност на движението на територията
на Стария град, съгласувана по реда на ЗКН.
1.8. Достъпът за хора в неравностойно положение се осигурява при
максимално запазване на автентичността и целостта на елементите на
световната културна ценност, при невъзможност да бъде спазено това
изискване достъпът се осигурява с помощта на придружител.
1.9. При оформянето на уличните и площадните пространства и
благоустройствените мероприятия да се прилагат естествени, местни,
традиционни строителни материали, елементи, форми и детайли на градското
обзавеждане. Изисква се настилката на уличните и на публичните пространства
да е изцяло от естествен камък.
1.10.

Устройство на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура:

 изисква се подземно
инфраструктура;

прекарване

на

мрежите

на

техническата
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 за
надземните
съоръжения
на
техническата
инфраструктура
(разпределителни табла, измервателни уреди и др.) се изисква
подходящо вграждане (каширане), съобразно спецификата на
конкретното място, по индивидуален архитектурен проект.
1.11. Търговското обслужване и общественото хранене на открито да се
извършват при следните условия:
1.11.1. Търговска дейност:
 изисква се освобождаване вътрешността на града от преместваемите
търговски обекти и изнасянето на стоки на открито; освобождаване на
пространствата около църквите и археологическите ценности;
 изнасянето на преместваемите търговски обекти да бъде в крайбрежните
ивици на града в няколко зони, съобразени с основните туристически
потоци;
 изисква се съсредоточаване на търговската дейност вътре в магазините,
разположени в приземните етажи на сградите;
 препоръчва се отваряне на дворовете към уличните пространства с
възможност за развитие на търговска дейност в тях;
 временни публични прояви - фестивали, базари, панаири и други, се
провеждат в пространства и зони, определени със схема, съгласувана по
реда на ЗКН и съобразена с предвижданията на ПОУ
1.11.2. Обществено хранене:
 за нуждите на общественото хранене в публичните пространства могат
да се разполагат маси на открито съгласно утвърдена схема и при
условие, че са отдалечени от обектите-недвижими културни ценности на
разстояние не по-малко от 1,5 м.
1.12. Слънцезащитни конструкции


във вътрешността на Световната ценност (частта от градската тъкан,
която няма териториална и визуална връзка с бреговата ивица) се
допуска поставянето само на чадъри с дизайн, съобразен със
специфичните предписания към преместваемите обекти на територията
на ценността;



а в буферната зона и пред крайбрежната застройка на Световната
ценност, определена в раздел I, т.1.2.1. се допуска поставянето на
чадъри и перголи с дизайн, съобразен със специфичните предписания
към преместваемите обекти на територията на ценността

1.13. Изисквания към новото застрояване:
 да се подчинява на характера и начина на застрояване на градската
тъкан на ценността и на историческия контекст – без да се копират
недвижими културни ценности и да се възпроизвеждат имитативно;
 върху видимите от обществените пространства фасади и върху
покривите на сградите не се допускат инсталационни и други елементи
на техническата инфраструктура като слънчеви панели, климатични
кутии и др.;

План за опазване и управление на „Старинен град Несебър”, 2011 – ТОМ 3: ПРИЛОЖЕНИЯ, ЧАСТ I. т. 1.

6/19

 в териториите на буферната зона с допустимо застрояване се изисква то
да е свободно, с ниска плътност и височина и с хоризонтално
разполагане по терена, така че да се изявява ценността;
 при изграждане на укрепителни съоръжения по скатовете да се търси
природосъобразно решение, което не нарушава морфологията на ската.
2. ОБЩИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЕДИНИЧНИТЕ НЕДВИЖИМИ
КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ
2.1. Археологически ценности
 изисква се охрана и постоянно почистване и защита на археологическите
ценности от увреждащи намеси – вандализъм, самонастанили се
растения, замърсявания и др., включително третиране на терена с
подходящи химикали.
 достъпът до обектите да се осъществява само по определени
екскурзоводски маршрути с цел да се осигури по-добро възприемане и да
не се затруднява изследователската и консервационната дейност;
 не се допуска прилагането на реконструкцията като консервационен
метод; методът на реставрацията се прилага изключително и само по
отношение на отделни фрагменти от ценностите и при наличие на
безспорни данни за техния автентичен образ.
2.2. Религиозна архитектура
 урегулираните поземлени имоти на всички храмове, с изключение на
храм „Успение Богородично“ да са с предназначение „за културна
ценност“;
 изисква се използването и експонирането на храмовите сгради и
прилежащите им пространства да се съобразяват с цялостна концепция
за техните функции и представяне в градската среда; да се търсят
начини за най-пълноценно представяне на всички аспекти на ценностите;
 допуска се интегрирането на функции, свързани с културата и
образованието, съобразени с конкретните ценностни характеристики и
потенциал на всеки един храм;
 не се допуска ново строителство в имотите на църквите, освен за целите
на обслужването на интегрираната функция; съвременната намеса да
бъде дискретна, адекватна на средата на културната ценност и с
възможност за обратимост;
 мобилни съоръжения и елементи (задължително преместваеми) в
пространствата около църквите се допускат само за целите на
обслужването на интегрираната функция;
 изисква се постоянна поддръжка на църквите – охрана
вандализъм, почистване и защита от увреждащи намеси.

срещу

2.3. Жилищни и обществени сгради на народната архитектура
 изисква се постоянна поддръжка и изпълнение на необходимите
ремонтни дейности;
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 допускат се промени в интериора на сградите с цел осигуряване на
съвременни условия на обитаване, при условие, че не се нарушават
ценностните им качества;
 ново строителство в имотите на недвижимите културни ценности се
допуска само за възстановяване на изчезнали обеми, като се ползват
техните стари строителни очертания и архивни архитектурни планове и
фотозаснемания;
 допуска се промяна на функциите – след доказване, че новата функция
не е свързана със съществени промени на сградата и имота и не
нарушава нейните ценностни елементи; допустими функции са
културните – музеи, галерии, търговски – дюкяни, хранене – кафенета,
заведения, леглова база – стаи под наем и др.;


дворовете могат да се използват за новите функции с допустима намеса
по отношение изграждане на навеси, перголи и др., които не променят
традиционната им характеристика;

 при благоустрояване на дворовете да се използва традиционна
растителност и настилка.
III. ПРЕДПИСАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗОНИТЕ НА СВЕТОВНАТА КУЛТУРНА
ЦЕННОСТ
А.1. Зона с водещ принос за извънредната универсална стойност на
ценността с кохезия на градската тъкан и концентрация на индивидуални
недвижими културни ценности
1.1. В имоти без статут на НКЦ - допуска се подмяна на основното
застрояване и ново застрояване на мястото на изчезнали сгради при следните
изисквания:


задължителните линии на застрояване да се съобразяват с кадастралния
план от 1985 г.;



допустимо е изграждане на сгради до два етажа с кота стреха до 6,50 м;



свързано застрояване се допуска само за възстановяване на
традиционна квартална структура и при наличие на данни от архивни
кадастри;



изграждането на сгради в урегулирани поземлени имоти, разположени на
границата на ценността, да става зад линията на границата, в обхвата на
платото; не се допускат издатини пред ръба на платото; укрепването на
терена да се осъществява със скрити зидове, без да се нарушава
естественият скат;



новото строителство да се подчинява на архитектурата на
традиционната несебърска жилищна сграда: мащаб, пропорции,
материали и начин на обработка, цвят;



покривите да са обобщени, скатни с наклон от 1:3 до 1:2,5 с покритие от
керамични керемиди с традиционен цвят; без капандури; стрехите да се
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оформят с видима дървена конструкция – независимо от конструктивното
решение на покривната конструкция;


не се допускат капандури; осветлението на подпокривните пространства
да се решава с табакери не по-големи от 60/100 см. към вътрешни
дворни пространства.

1.2. В имоти без статут на НКЦ - допълващо застрояване се допуска при
следните условия:


за възстановяване на традиционната дворна структура и при наличие на
архивни данни за разполагането му;



ново за осигуряване на търговска или обслужваща дейност с площ не поголяма от 1/3 от площта на двора, в случаите, че не съществуват архивни
данни за разполагането му;



допълващо застрояване към улична регулация се допуска само зад
съществуващ масивен ограден зид, без да го надвишава и без
прозоречни отвори по него; допустимо е отваряне само на една дворна
порта,оформена по традиционен образец;



не се допуска изграждане на допълващо застрояване по границата на
световната ценност.

1.3. Оградите се изпълняват при следните изисквания:


към улиците масивни, зидани каменни, или с гладка мазилкова
обработка, без облицовки и отвори;



височината се доказва със силуетно проучване.

A2 Зони с водещ принос за извънредната универсална стойност на
ценността, с богата стратификация и концентрация на ключови обекти
Зоните заемат части от територията А1 и за тях, освен предписанията А1
са в сила следните изисквания:
2.1. Задължително е изготвяне като детайлни разработки от ПУП на проекти за
експониране и социализиране на ценностите в тези зони, хармонизиране и
естетизиране на пространствената им рамка и благоустрояване на
експозиционните им пространствата.
2.2. В обхвата на териториите не се допуска търговия и обществено
обслужване на открито.
2.3. В търговските обекти в сградите, включени в обхвата на зоните се допуска
продажба единствено на артикули, съобразени с местната културна традиция
по утвърдена от ОС номенклатура търговия с произведения на изкуството
(икони, живопис, малка пластика), с книги и различни произведения, свързани с
книжнината.
А3. Зони с вторичен принос за извънредната универсална стойност:
3.1. В имоти без статут на НКЦ - допуска се подмяна на основното
застрояване и ново застрояване на мястото на изчезнали сгради в имотите при
следните ограничители:
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задължителните линии на застрояване да се съобразяват с кадастралния
план от 1985 г.;



допустимо е изграждане на сгради до три етажа с кота стреха до 7, 50 м;



новото строителство да се подчинява на архитектурата на
традиционната несебърска жилищна сграда: мащаб, пропорции,
материали и цвят;



не се допуска двойно еркерно наддаване на етажите;



покривите да са обобщени, скатни /без капандури/ с наклон от 1:3 до
1:2,5 с покритие от керамични керемиди с традиционен цвят; табакери се
допускат с ограничаване на размерите до 60/100 см.

3.2. В имоти без статут на НКЦ - допълващо застрояване се допуска за
възстановяване на традиционната дворна структура по доказани архивни данни
или за осигуряване на търговска или обслужваща дейност, но не повече от 1/3
от площта на двора.
3.3. Изисква се оградите да се изпълняват по индивидуални архитектурни
проекти, съобразно традиционните за средата.
А4. Зони за археологическо проучване, консервация, реставрация и
експониране:
4.1. Изисква се провеждане на редовни археологически проучвания съгласно
програмите на ПОУ и Генералния консервационен план за ценността.
4.2. Изисква се консервация и подходящо експониране
на проучените
археологически ценности в съответствие с програмите на ПОУ и изискванията
на КГП. Не се допуска прилагане на методът на
реконструкция за
археологически ценности на територията на световната културна ценност.
4.3. Изисква се постоянна поддържаща консервация и превенция на
археологическите недвижими културни ценности, включително осигуряване на
защитни покрития, там където това се налага.
А5. Зони с традиционни публични пространства, направления и улични
фронтове, с водещо значение за автентичността и интегритета на
градската тъкан
Изисква се специален подход за изява на носителите на материалната и
нематериална градска памет по протежение на традиционните направления,
запазили и до днес значението си на важни средища, чрез:


освобождаване на публичните пространства от вторични търговски и
други обекти и разкриване на пространствените и озеленените им кулиси
и просеки към морето;



предприемане на действия за етапно възстановяване на образната
автентичност на фасадните фронтове, оформящи пространствените им
рамки;



благоустрояване с подходяща естествена каменна настилка, малки
архитектурни форми и градско обзавеждане и изява, чрез художествено
осветление;
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обозначаване и сигниране по подходящ начин на многовековната
историческа онаследеност в градската тъкан на тези направления, с
акцентиране върху ключовите обекти.

6. Предписания за опазване на улични фронтове с водещо значение за
автентичността и интегритета на градската тъкан
6.1. Изисква се проектите за хармонизация и естетизиране на отбелязаните
улично-квартални фронтове да предвидят:


спешно възстановяване на образната автентичност на къщите на
народната архитектура, там където тя е нарушена;



премахване на всички незаконни и нехармонични намеси в обемите и
фасадните решения на останалото застрояване.

6.2. Изискват се следните намеси:


приземията на сградите да са с плътна каменна зидария, или с
традиционна бяла мазилкова обработка;



задължителна е дъсчената обшивка на етажа;



площта на витрините и на отворите да не надвишава една трета от
плътната част на първото ниво;



да се прилага дървена дограма за прозорците и за дюкяните и дървени
рулетки.

6.3. За застрояването по ул. „Мена“ се изисква премахване на нехарактерни
фасадни елементи и облицовките и провеждане на фасадни решения с
традиционни архитектурни елементи и детайли.
7. Предписания за опазване на крайбрежните силуети, от значение за
извънредната универсална стойност на ценността
7.1. Изисква се хармонизиране и естетизиране на застройката на всички
крайбрежните силуети със следните предписания:
7.1.1 Премахване на всички незаконни намеси-пристройки, надстройки,
допълващо застрояване, завземане на публични територии със застрояване
над подпорни съоръжения и други нехармонични намеси.
7.1.2. При реконструкция на съществуващите сгради и при изграждане на нови
такива да се спазват следните ограничения:


допуска се двуетажно застрояване с пропорциите и мащаба на
традиционната несебърска жилищна сграда с височина на кота стреха до
6, 80 м;



не се допуска допълващо застрояване пред фасадите на сградите,
обърнати към морския бряг на полуострова: към ул. „Крайбрежна“, към
панорамната алея и към ул. „Чайка“.

7.1.3. Първите нива на фасадите на сградите към улица Крайбрежна в
поземлени имоти с №№ 81, 472, 473 и 474 да се кашират по подходящ начин с
перголи, зеленина и др.
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7.1.4. Да се осигурят визуални връзки към морето, като се редуцират покритите
с перголи площи към северни фасади на заведенията за обществено хранене,
разположени през ул. „Крайбрежна“ в имот № 333.
7.2. Изисква се хармонизиране на застройката по ул. „Чайка“ и ул. „Рибарска“
със следните изисквания:


да се кашират по подходящ начин първите нива на южните фасади на
сградите по ул. „Рибарска“;



да се благоустрои и хармонизира уличното пространство на ул. „Чайка“ и
ул. „Рибарска“ като се осигури благоприятна експозиционна рамка на
археологическите ценности;



нехармоничните сгради на т. н. „улица на занаятите“ да се естетизират,
съобразно спецификата на околната им среда.

IV. ПРЕДПИСАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗОНИТЕ НА БУФЕРНАТА ЗОНА
Б.1. Приемна зона
1. Територията на зоната се отрежда за експониране на археологически
ценности, информационно обслужване, локално специализирано туристическо
обслужване, озеленяване и инфраструктура, обслужваща масовия транспорт;
2. В обхвата на зоната не се допуска сградно строителство.
3. Изисква се с проектно решение за благоустрояване с подходящи елементи
на градското обзавеждане, с информационно и знаково обезпечаване на
световната ценност да се осигури представителността на мястото и респекта
към ценността.
Б.2. Зона на северните крайбрежни скатове с възвърнати територии
1. Определя се като територия с предназначение за обществено озеленяване,
рекреация и експониране на археологически ценности.
2. Допуска се временно, до организиране на буферни паркинги извън
територията на ценността, използване на част от територията за обществено
паркиране, като озеленен паркинг, и временно използване на съществуващите
постройки за търговски цели. След преустановяване на функцията на паркинга
постройките подлежат на премахване.
3. Не се допуска постоянно и временно строителство.
4. Допускат се детски площадки и открити обекти за спортни и културни
развлечения, но не повече от 5 на сто от общата площ на територията.
5. Мероприятията по паркоустройство и озеленяване се предвиждат съгласно
предписанията по раздел II, т. 1.6.
6. Изисква се каширане с подходящо озеленяване на рампата за инвалиди.
Б.3. Зони на южните крайбрежни скатове с брегозащитни съоръжения
1. Определя се като територия с предназначение за благоустрояване и
обществено озеленяване.
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2. Изисква се спешно премахване на всички незаконни намеси - завземане на
публични територии със застрояване над и пред подпорни съоръжения и други
нехармонични намеси.
3. Не се допуска сградно /основно и допълващо/ строителство върху
подпорните съоръжения.
4. Изисква се озеленяване с подходящи растителни видове, съгласно раздел II,
т. 1.6. и използване на увивни или катерливи зелени храсти за каширане на
укрепителните съоръжения.
Б.4. Зони с пристанищни, търговски функции и обществени паркинги
4.1. Пристанищна зона с Морска гара
4.1.1. Определя се с предназначение за информационно обслужване, Морска
гара, пристанищни съоръжения, обществено озеленяване, преместваема
търговия, и обществено паркиране.
4.1.2. Не се допуска промяна на обемно-пространствените параметри на
сградата на Морската гара.
4.1.3. Препоръчва се ползване на територията като пространство за публични
градски прояви фестивали на открито, временни базари и др.
4.2. Северна пристанищна зона
4.2.1. Определя се като територия на рибарско пристанище, обществено
паркиране и експониране на археология чрез маркиране в съвременна среда.
4.2.2. Допуска се изграждане на съоръжения и постройки единствено за
нуждите на рибарското пристанище, с допустима височина до 4,00 м.
4.3. Търговска зона
4.3.1. Определя се с предназначение за информационно и обществено
обслужване - търговия, обслужваща туризма, съобразена с местната културна
традиция и спецификата на ценността, хранене, обслужване на пристанищните
функции, подземно и надземно обществено паркиране.
4.3.2. Поставят се следните изисквания:


допустима плътност на застрояване до 20% с осигуряване на визуални
връзки и просеки към морския бряг;



допустима височина на сградите до 6,00 м;



изисква се новото строителство да подчертава и изявява световната
културна ценност, хармонично да се вписва в историческия контекст - без
имитативно копиране (наподобяване) на недвижими културни ценности с
прилагане на съвременен архитектурен език, ясно отличим от
традиционния за културната ценност;



не се допуска делба и ограждане на имотите.

Б.5. Зона на провлака
5.1. Не се допускат намеси, водещи до увеличение на територията на провлака.
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5.2. Изисква се провеждане на благоустройствени мероприятия за подобряване
на връзката полуостров-суша и контакта с морето.
5.3. Изисква се премахване на паметника на рибаря, изграден без съгласуване
по реда на закона и в противоречие с традиционната рамка на ценността.
Б.6. Зона за обществено озеленяване и инфраструктура
6.1. Не се допуска промяна на установеното предназначение „за градски парк”
6.2. При провеждане на паркоустройствени
предписанията съгласно раздел II, т. 1.6.

намеси

да

се

спазват

Б.7. Зона археологически парк
7.1. Определя се като територия на археологически парк.
7.2. Изисква се изготвяне на проект за експониране на археологическите
структури в паркова среда.
Б.8. Зона за редуцирано застрояване
Определя се за жилищно и обществено застрояване със следните изисквания:


допустимо е терасовидно застрояване по естествения релеф (с етажност
от 2 до 4 етажа), което да осъществи прехода между масираното
застрояване от запад и археологическия парк;



изисква се редуциране на обема на хотела, в който е вградена
мелницата – намаляване на височината и освобождаване на
пространство около и над мелницата.

Б.9. Зона на акваторията
9.1. Забраняват се подводни взривни работи, драгиране, тралене на миди,
риболов с придънни тралове, строеж на даляни, подводен риболов, строеж на
буни, изхвърляне на земни маси в морето и др. дейности водещи до изменение
на морското дъно.
9.2. Всички видове други дейности в охранителната зона на акваторията се
съгласуват с МК и ЦПА.
V. ПРЕДПИСАНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ,
РЕКЛАМНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ И ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ
(І). ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ
1.За преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на
територията на „Старинен град Несебър”, се издава разрешение за поставяне
по ред, установен с наредба на общинския съвет и въз основа на схема,
одобрена от главния архитект и съгласувана по реда на ЗКН.
2. На територията на „Старинен град Несебър" се допуска поставянето само на
типизирани, преместваеми обекти, изработени по специално изготвени проекти.
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3. Допуска се извършване на търговски дейности и услуги в сградите и/или в
дворовете, зад и до височината на оградните зидове, без да се нарушава
архитектурата на фасадите и уличните пространства.
4. Не се допуска поставянето на шкафове, хладилни витрини и други елементи
на търговията и услугите върху фасадите на сградите, по зидовете и оградите
пред уличната регулационна линия.
5. Не се допуска поставянето на допълнителни покриви, навеси, антени,
климатични шкафове и други несвойствени елементи с участие при
възприемането на градската среда върху фасадите и покривите на сградите и
по оградите пред уличната регулационна линия.
6. Допуска се разполагането на слънцезащитни елементи, чадъри и перголи,
само в определените със схемата места:


чадъри – поставянето им във вътрешността на полуострова се допуска
само във връзка с маси на открито към заведения за обществено
хранене;



перголи – допуска се поставянето им само в крайбрежните зони и във
връзка с маси на открито към заведения за обществено хранене.

6.1. Слънцезащитните елементи, чадъри и перголи, следва да отговарят на
посочените условия:


височината им да не надвишава тази на приземния етаж или ограда на
прилежащата сграда;



да не закриват характерни елементи и детайли на прилежащата сграда;



в отворено положение чадърите да не надвишават регламентираната
със схемата площ;



да са изработени от дървен материал с покритие от естествен текстил, в
съответствие с проекти за типизирани обекти, изготвени специално за
“Старинен град Несебър”; цветът на текстилното покритие се избира от
одобрената цветова схема;



допуска се поставянето на рекламен надпис само в рамките на висящата
част на покритието на чадъра, в цвят нюансен на цвета на покритието;



допустимо е покритието на перголите да се осъществи с естествено
озеленяване.

7. Допуска се поставянето на преместваеми обекти, тип ”статив” само на
определените за това места, във вътрешността на полуострова за времето на
непосредствена експлоатация на обекта в рамките на работното време. На
определеното място могат да се разполагат само по един статив, една папка,
едно столче – с дизайн съгласно одобрените проекти за типизирани обекти.
8. Поставянето на пейки към масите на открито на заведенията за обществено
хранене е допустимо само по крайбрежната зона на “Старинен град Несебър”.
9. Към масите на открито на заведенията за обществено хранене във
вътрешността на “Старинен град Несебър” се допуска поставяне само на
отделни столове.
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10. Масите, столовете и пейките по т. 8. и т. 9. следва да отговарят на
посочените условия:


да са изработени от дърво и/или метал, с лаконичен и непретенциозен
детайл, хармоничен на специфичната архитектурно-художествена
атмосфера на “Старинен град Несебър”;



покривките по масите и възглавниците по столовете следва да са само от
естествен текстил, съгласно одобрената цветова схема;



не се допускат рекламни надписи и изображения по масите, столовете и
пейките, както и по покривките и възглавниците към тях.

11. Рекламиране на търговски обект се допуска с поставяне на максимум три
броя артикули непосредствено пред входа му, разположени върху избран
типизиран преместваем обект, или непосредствено на земята, на 0.30 м. пред
фасадата, с дължина и височина не повече от 1.0 м.
11. 1. Рекламирането по т. 12 е допустимо в рамките на работното време на
съответния обект. Видът на артикулите следва да е съобразен с
характеристиката и значимостта на “Старинен град Несебър”, като обект на
Световното наследство. Не се допуска рекламиране на вносни промишлени и
други стоки.
12. Допуска се поставяне на преместваеми обекти, обслужващи временни
пазари, панаири и фестивали на определените за тази цел пространства, за
периода на провеждане на събитието, съгласно специфични правила,
включително и правила за поставянето на временни рекламни, украсни и
информационни елементи към тях, по одобрени и съгласувани по реда на ЗКН
и ЗУТ проекти и схеми.
13. Допуска се поставянето на саксии и кашпи, изработени от дърво, камък или
керамика в обществените пространства, така че да не затрудняват движението.
(ІІ). РЕКЛАМНИ ЕЛЕМЕНТИ
1. Допуска се поставянето на стационарни елементи на търговската реклама,
закрепени върху фасадите на сградите и оградните зидове, съгласно следните
условия:


само в рамките на партерния етаж или по оградния зид на имота, но не и
над тях;



само успоредно и в рамките на една от фасадните плоскости на
партерния етаж, като външната повърхност на рекламата излиза до
седем сантиметра пред фасадната повърхност на партерния етаж;



един рекламен елемент да не преминава през повече от една фасадна
плоскост на партерния етаж на една или повече сгради (имоти);



елементите да са съобразени с архитектурата (членение, мащаб,
пропорции и др.) с характерните елементи, детайли и материали на
сградата, върху която се поставят;



рекламните елементи да не закриват характерни детайли от сградата
(подкоси, сантрачи, прозоречни отвори, капаци и др.) и да се съобразяват
с отворите по фасадата;
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рекламният елемент по фасадата на сградите се разполага в близост, до
или върху входа към съответния търговски обект, за който се отнася.

2. Допуска се поставянето на подвижни свободностоящи елементи на
търговската реклама, съгласно следните условия:


за всеки търговски обект или услуга се допуска само един елемент;



елементът може да бъде: меню пред заведение за обществено хранене
или елемент за представяне на определена услуга свързана с
обслужване на туризма;



подвижният елемент се поставя само в периода на работното време на
съответния обект;



елементът следва да бъде поставен до входа на заведението за
обществено хранене или в непосредствена близост до мястото за
предоставяне на услугата;



мястото на елемента да не затруднява пешеходното движение и да не
нарушава възприемането на специфичните характеристики на градската
среда;



видът на елемента се избира от одобрените типизирани образци,
изработени по проект специално за „Старинен град Несебър”.

3. За всеки отделен търговски обект е допустимо поставянето на по един брой
стационарен рекламен елемент, един брой подвижен елемент на рекламата и
един брой табела за работно време. Табелата за работно време се поставя
върху входа или витрината на търговския обект.
4. Допуска се поставянето на рекламни, осветителни и информационни
елементи през улици и площади само за целите и за периода на провеждане на
традиционните временни пазари, панаири, фестивали и изложби,
регламентирани с отделни специфични правила.
5. Търговските рекламни елементи следва да се изработват като рекламни
плоскости или надписи от самостоятелни букви, монтирани по фасадите на
сградите. Да се избягват претенциозни форми и детайли, които не съответстват
на простотата и лаконичността на детайла на несебърската къща.
5.1. Рекламните плоскости да отговарят на следните условия:


да бъдат само с правоъгълна форма;



максимално допустимият размер на рекламната плоскост по късата
страна е 30 см;



размерът на рекламната плоскост по дългата страна да е в съответствие
с архитектурното членение, мащаб, пропорции и детайли по фасадата.

6. Самостоятелните букви да отговарят на следните условия:


да се монтират по фасадните плоскости, в един, два или три реда, в
съответствие с архитектурното членение, мащаб, пропорции, елементи и
детайли по фасадата;



максимално допустимата височина на блок редове от букви е 30 см.
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7. Допустимите материали за изработването на елементите на търговската
реклама са: камък, дърво, метал, текстил. Изборът на конкретен материал да е
съобразен с архитектурата на сградата, върху която се поставя рекламният
елемент, съгласно следните условия:


да не се използват полирани елементи от камък, дърво и метал, както и
лъскав текстил;



камък: да се използват местни видове, характерни за несебърските
градежи;



дърво: да бъде обработено в тон, съответстващ на характера и цвета на
фасадата;



метал: да се използва метал, чиято обработка е матова, в тъмни
нюанси; да не се използват бели метали, хромирани и друг вид полирани
метални повърхности;



текстил: за основа да се използват материи с естествена фактура и
сплитка на панама, лен, зебло. Цветовата гама на основата е определена
съгласно одобрена цветова схема. Допуска се печатът върху тях да е само
в един цвят и неговите нюанси, съобразени цветово с основата.
Печатаните изображения и надписи да заемат площ до 50% от основата.

8. Използваните цветове да са традиционни и подходящи за цялостното
възприятие на улиците и градските пространства. Да се избягват ярки и
крещящи цветове. В зависимост от конкретното решение, за основа на
текстилни рекламни елементи могат да се прилагат цветовете съгласно
одобрена цветова схема .
9. Съдържанието на елемента на търговската реклама да отговаря на следните
условия:


да представя единствено името и/или вида на търговския обект, и/или на
услугата, която се предлага;



допуска се интегрирането на елементи на корпоративния имидж (надпис,
шрифт, лого, дизайн, цвят и др.) в рамките на рекламния елемент, само
когато са адекватно адаптирани към местните условия и съобразени с
характера на „Старинен град Несебър”;



допуска се самостоятелното поставяне на елементи на корпоративния
имидж (лого, емблема) като част от рекламен елемент, изпълнен със
самостоятелни букви;



рекламният търговски елемент да не представя и/или включва отделни
продукти - изображения и/или снимки на сувенири, дрехи, храни и др.,
както и на търговски марки - цигари, храни, напитки и др.

10. Надписите на елемента на търговската реклама да отговарят на следните
условия:


използваният шрифт да е лесно четим и да не е прекалено сложен;



надписите на рекламните елементи да се изписват задължително на
кирилица на български език;



допуска се дублиране на българските надписи с чужд език по избор, с помалък размер на буквите.
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11. Осветлението във връзка с елементите на търговската реклама да отговаря
на следните условия:


допуска се дискретно осветяване на витрините от осветителни тела,
разположени само във витринните полета;



не се допуска монтиране на осветителни тела по фасадите на сградите, с
цел осветяване на рекламен елемент, както и всякакви светещи реклами
и елементи - кутии, маркучи, ленти, неонови пластмасови надписи,
индивидуални светещи букви и др.

(ІІІ). ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ
1. Елементите на градското обзавеждане на територията на Световната
ценност и на буферната зона (спирките на градския транспорт, уличното
осветление, пейките, обществените чешми, фонтани, градски часовници,
обозначаване на улици и площади, съдове за отпадъци и др.) се изработват и
поставят по одобрен и съгласуван по реда на ЗКН общ проект, отговарящ на
следните изисквания:
 за всеки от елементите се изготвя схема за разполагане, комплектувана с
технически проект по съответните части;
 дизайнът
и материалите за изработване на елементите да се
подчиняват на единна концепция за градското обзавеждане, съобразно
директивите на Генералния консервационен план.
2. Спирките на градския транспорт се разполагат в приемната зона и техният дизайн
препоръчително се придържа към дискретен, съвременен архитектурен език.
3. Уличното осветление да се
реши в съответствие с изискването за
максимално възстановяване на автентиката и интегритета на градските
пространства. За уличните пространства с максимално съхранена
пространствена
автентика препоръчително да се прилагат
окачени на
зидовете (огради и фасади) осветителни тела, а в пространствата на
кръстовищатата и площадите – стоящи стълбове. Дизайнът на осветителните
тела да се придържа към по-сдържано, стилистично изчистено,
интерпретативно оформление.
4. Пейките, обществените чешми, фонтани и градски часовници се разполагат
на предвидените в общия проект места и се изработват по индивидуални
проекти в зависимост от контекста на конкретното място. Препоръчително за
тях се ползват естествени материали – дърво, камък и метал.
5. Обозначаването на улиците и площадите да се осъществява с унифицирани
табелки, изготвени по специален художествен проект, в съответствие с общия
проект по т. 2.
6. Съдовете за отпадъци се изработват и поставят на определени с общия
проект по т. 1 места и в зависимост от характера на отпадъците се проектират
с единен дизайн, но с различни пространствени и технически характеристики
(за дребни хартиени, за фасове, за битови, хранителни и др. отпадъци).
7. Специалното художествено осветление на единичните културни ценности се
изпълнява по индивидуални, съгласувани по реда на ЗКН, проекти за всеки
отделен обект.
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