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Проектът "Консервация, реставрация и социализация на църква "Св. Йоан Кръстител", 
гр. Несебър" е интегрална част от цялостно проектно предложение на Община 
Несебър „Вяра в Несебър”. Проектът е иницииран от Община Несебър и е разработен 
от авторски колектив арх. В. Панджарова, арх. Д. Георгиева, арх. М. Велков и к. арх. И. 
Стоянова, от името и с подкрепата на БНК на ИКОМОС.  

Приложени са части от техническия проект. 
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3.1. КОНСЕРВАЦИЯ, РЕСТАВРАЦИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА ЦЪРКВА "СВ. 
ЙОАН КРЪСТИТЕЛ", ГР. НЕСЕБЪР  

Проектът е изработен на основание спечелен вътрешен конкурс на Българския 
национален комитет на ИКОМОС (БНК на ИКОМОС), от колектив: арх.Велина 
Панджарова-ръководител на колектива, арх.Доника Георгиева, арх.Мирослав 
Велков, к.арх.Ива Стоянова. Обект на конкурса е изработване на  "Концепция 
за консервация, реставрация и социализация на църквата "Св. Йоан 
Кръстител в град Несебър" (януари - февруари 2010 година), протокол №2 от 
заседанието на експертна комисия на БНК на ИКОМОС на 20.02.2010 г. След 
съгласуване на проекта в част Идеен проект от ЕСУТ на гр. Несебър и НИНКН е 
възложено проектиране за част Технически проект. Техническият проект е 
одобрен от ЕСУТ на гр.Несебър, на заседание от 9.02.2011г. и съгласуван от 
МК/НИНКН с писмо с изх.№ 33-НН-0899/10.11.2010 г. Предстои разработката на 
Работен проект и неговата реализация в рамките на проект „Вяра в Несебър”.  

Целите на проекта са: 

 Интегриране на архитектурно-историческия потенциал на "Св. Йоан 
Кръстител" в културното пространство и специфичния дух на "Старинен 
град Несебър" и непосредствено прилежащата на църквата среда.  

 Провеждане на адекватни консервационни мероприятия към 
оригиналната субстанция, които отчитат ценностните характеристики на 
църквата и осъществяват приемственост с историческата еволюция на 
културната ценност.  

 Предлагане на адекватна и съвременна функция с респект към 
оригиналните пространства в църквата и на непосредствено 
прилежащата й среда и отчитаща развитието и културния живот на 
"Старинен град Несебър".  

Църквата "Св. Йоан Кръстител"  е разположена в сърцето на "Старинен град 
Несебър", на ул. "Митрополитска" - една от двете основните артерии в града в 
посока запад-изток. Тя е датирана от X-XI век. По своята значимост, сградата 
играе ключова роля по отношение на средновековната църковна архитектура 
на Стария Несебър. Тя е единствената запазена в града, която е: 

 представител на преходния тип от базилика към кръстокуполна църква; 

 с предполагаемо цялостно изписване по фасадите; 

 със светец-патрон, свързан с морето, който е преходна фигура между 
Стария и Новия завет – Йоан Кръстител – последният пророк и първият 
светец.    

Проектът  за „Консервация, реставрация и социализация на църква "Св. Йоан 
Кръстител" се стреми да разреши някои от основните проблеми  на обекта 
свързани с : 

 Социализация на пространството около църквата: 

С цел изява на ценностните характеристики и решаване на основните 
проблеми във връзка с непосредствено прилежащата на църквата "Св. Йоан 
Кръстител" среда, конкретното ситуационно решение, в рамките на 
урегулирания поземлен имот на църквата, предлага ясно подчертаване на 
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традиционното пространство пред нея. Съществуващите временни дървени 
едноетажни постройки от запад, навлизащи в имота на църквата, се премахват. 
На запад, към съседното УПИ IV, се оформя информационна стена. От улица 
„Митрополитска“ към главната порта на църквата, се предлага оформяне на 
ново приемно пространство - своеобразен съвременен атрий, който да събира 
в себе си посетителите. Тук са организирани места за рекреация – свободно 
стоящи и интегрирани в новото външно стълбище. Посредством стъпала с 
ширина 35см, се осъществява слизането - от нивото на ул. "Митрополитска", до 
това на църквата. Елементите на новото приемно пространство - стена, 
стъпала и места за рекреация, са изпълнени от пигментиран шлайфан бетон. 
Предлага се изграждането на чешма – водата е символ в църковното 
пространство, която е разположена точно срещу влизането от 
ул.“Митрополитска“. Тук ще намерят място и информационно-образователни 
елементи във връзка с историята на църквата "Св. Йоан Кръстител" и нейните 
съвременни функции. По бетонната стена от запад се предлага изобразяване, 
чрез релеф по специално изработен кофраж-матрица, на текстове и символи, 
свързани с културната ценност. На тази стена се предлага и разполагане на 
архитектурния елемент, тематично свързан със светеца-патрон на църквата, 
който е залегнал в проекта за изработване на „Специализираната схема за 
устройство на културно-туристически маршрут „Духовен път“, гр.Несебър“. 
Предвижда се оформяне на складово пространство в северозападния ъгъл на 
УПИ III, кв.6, пред което се поставят и инсталационни уреди. Складът е основно 
за инвентар. Формирането на това пространство освобождава сградата на 
църквата от използването й като склад и подпомага нейното пълноценно 
функциониране. По този начин се прекъсва нерегламентираната връзка с 
хотела (на север) през имота на църквата и се осигурява подходяща среда за 
наблюдение на културната ценност, съгласно техническото задание. 
Предоставя се възможност, обособеното пространство пред църквата да бъде 
използвано за разнообразни културни прояви на открито с „декор“ западната 
фасада – видеофасада, пърформанси и други. Основният подход към църквата 
"Св. Йоан Кръстител" остава от юг, от ул. "Митрополитска". Проектът предлага 
и оформяне на подход за хора в неравностойно положение.  

Съобразено с извършване на  предстоящите археологически проучвания, се 
предлага основната настилка на пространството около църквата да се оформи 
с валирана посипка от каменен филц (дребна фракция). Оригиналните 
мраморни плочи пред входа се запазват, като по този начин се сигнира още по-
ясно разликата между оригинал и съвременна намеса. При реализирането на 
проекта, мраморните блокове от настилката, преди да се демонтират, се 
заснемат, документират, номерират, почистват и се оставят за съхранение до 
момента на връщането им на оригиналното място. Предвидено е външно 
отводняване, посредством шлиц-канал с улей, изпълнен от композитен 
материал. Подменят се прожекторите за външно, художествено осветление на 
църквата. 

Пред сляпата арка на южната фасада се предлага поставянето на мобилна 
плексигласова стена, върху която ще могат да се правят интерпретации на 
вероятното изписване на фасадите на църквата. Предлага се тази „атракция“ 
да бъде насочена основно към децата и учащите. Освен финансово измерение, 
тя ще има и образователен ефект, който провокира творческото мислене и 
въображение, както на гражданите на Несебър, така и на туристите.  
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 Консервация, реставрация и социализация  

На база поставените цели и съвременните подходи към обекти на културното 
наследство, основните водещи принципи при намесата са:  

 уважение към културните напластявания и съобразяване с духовните 
ценности на средата;  

 уважение и максимално съобразяване с оригиналния архитектурен образ 
на църквата;  

 респект към оригиналната функция на сградата; 

 изява на ценностите по адекватен, интелигентен, разбираем и 
провокиращ любопитството начин, ориентиран към широк кръг 
посетители. 

Приложеният в настоящия проект подход е базиран на:  

 анализ на архивни и актуални материали (фотодокументация, 
литературни източници, научни изследвания и други) с цел проучване 
както на исторически формираните ценности, така и на съществуващите 
проблеми; 

 дефиниране на основните ценностни характеристики на църквата "Св. 
Йоан Кръстител" и непосредствено прилежащата й среда въз основа на 
направените анализи; 

 формиране на концепция за съвременна изява и/или интерпретация на 
изведените ценностни характеристики; 

  проучване на съществуващото състояние и анализ на консервационно-
реставрационните проблеми на сградата; 

 предложение за адекватни консервационни мероприятия; 

 предложение за реставрация, социализация и експониране на църквата 
"Св. Йоан Кръстител" и непосредствено прилежащата й среда на база на 
формираната концепция за съвременна изява. 

Консервационните мероприятия са проведени  въз основа на проучените 
основни проблеми в субстанцията на църквата като са изведени 
предполагаемите причини за възникването им. На тази база са предложени 
адекватни мерки за тяхното отстраняване, представени в техническия проект. 

Проектно предложение свързано с експониране, функции и организация 
на пространството на църквата се съобразява със следните принципи:  

 респект към оригиналната функция на църквата – духовен храм – и 
запазване свещеността на олтарното пространство;  

 адаптация, която да предопредели целогодишното й устойчиво 
функциониране.  

 ненакърняване автентичността на архитектурен образ и обем, 
конструкция, градеж, оригинални мазилка и стенописи; 

  представяне на ценностните характеристики на църквата по атрактивен 
и обозрим начин с цел повишаване на комуникативността и научно-
образователната роля на обекта; 
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 изява на ценностните характеристики по достоверен и достъпен начин 
чрез използване на материали и похвати, недвусмислено сигниращи 
съвременната намеса; 

 мобилност на предлаганите допълнителни елементи и търсене на 
възможности за съчетаване на експонирането на дадена културна 
ценност и с други функции при по-трайните елементи;   

 съхраняване на смисловото, духовно послание на сградата, запазено 
през вековете и представено разбираемо за поколението на 21-ви век.   

Отличната акустика на църковното пространство е предпоставка за  
функционирането му като зала за камерни изпълнения - "Камерна концертна 
зала" (каквото е и намерението на Община Несебър съгласно техническото 
задание). Наред с музикалните изпълнения, сградата е подходяща и за 
поетични, театрални и други артистични прояви. Като логично пространство за 
самите изпълнения се оформя зоната на триделния олтар. В пространството на 
църквата е осигурена възможност за разполагане на 30 зрителски места.   

Предлага се използване на църковното пространство и в период, когато няма 
"живи" изпълнения. Във връзка с ценностните характеристики логично и 
атрактивно е използването на сградата и като виртуална експозиция с 
познавателна функция. Предлага се  експонирането на характерни елементи и 
участъци от градежа на църквата, което допринася за цялостното й 
възприемане, като обект за интерактивно обучение.  
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