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Проектът „Консервация, реставрация и социализация на църквата „Св. Параскева”. 

Социализация и експониране на околно пространство" е интегрална част от цялостно 
проектно предложение на Община Несебър „Вяра в Несебър”. Проектът е иницииран 
от БНК на ИКОМОС с подкрепата на Община Несебър и Фондация "А. Г. Левентис" и е 
разработен от авторски колектив арх. Е. Кълева, арх. Е. Андреева, арх. Т. Михайлов и 
арх. А. Вадинска, от името и с подкрепата на БНК на ИКОМОС.  

Приложени са части от техническия проект. 
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3.2. КОНСЕРВАЦИЯ, РЕСТАВРАЦИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА ЦЪРКВАТА 
„СВ. ПАРАСКЕВА”. СОЦИАЛИЗАЦИЯ И ЕКСПОНИРАНЕ НА ОКОЛНО 
ПРОСТРАНСТВО 

Проектът е изработен на основание вътрешен конкурс на Българския 
национален комитет на ИКОМОС (БНК на ИКОМОС) „Концепция за 
консервация, реставрация и социализация на църквите „Св. Арх. Михаил и 
Гавраил” и „Св. Параскева” в град Несебър” (юли-август 2009 година), спечелен 
от колектив: арх.Емилия Кълева, арх. Елица Андреева, арх. Тодор Михайлов и 
арх. Александра Вадинска (протокол от заседанието на експертна комисия на 
БНК на ИКОМОС на 24.08.2009 г.). 

Изготвени и съгласувани са последователно:  

 Предпроектни проучвания „Консервация, реставрация и социализация 
на църквите „Св. Параскева” и „Св. Арх. Михаил и Гавраил” (Протокол №30 
от заседание на ЕС на НИОНКЦ  от 22, 27 и 29.10.2009г.). 

 Идеен проект „Консервация, реставрация и социализация на църквите 
„Св. Параскева” и „Св. Арх. Михаил и Гавраил” (Протокол №22/17.11.2010г. 
от заседание на ЕС на НИНКН и протокол №11/16.12.2010 г. от заседание 
на СЕСОНКЦ).  

 Технически проект „Консервация, реставрация и социализация на 
църквата „Св. Параскева” – УПИ VII-204, кв. 12, гр. Несебър; Социализация 
и експониране на околното пространство – УПИ VI, кв. 10, УПИ VII, кв. 12 и 
прилежащите улици, гр. Несебър” (съгласувателно писмо №33-НН-
0156/09.03.2011г. на Министерство на Културата). 

Всички необходими фази на проекта са съгласувани с ЕСУТ на гр. Несебър. 

Църквата „Св. Параскева” е разположена в общо пространство с църквата „Св. 
Арх. Михаил и Гавраил”. Този малък градски площад, намиращ се в най-
ценната част на Старинния град Несебър, е събрал в себе си културни 
ценности от различен вид и периоди. Това го прави изключително място, 
илюстриращо концентрирано в малко пространство, извънредната универсална 
стойност на Несебър. В него историческите периоди образуват хармонична 
хетерогенна градска амалгама, а не са просто декор за  експониране на 
средновековните църкви. 

Църквата е най-добре запазен пример за еднокорабна църква с 
полуцилиндричен свод под двускатен покрив. Тя е датирана втората половина 
на XIII век – времето на най-голям разцвет на строителството на църковни 
сгради на полуострова. По отношение на декоративната керамо-пластична 
украса църквата е ярък представител за Търновско-Червенската школа с 
разнообразното третиране на люнетите на долния аркаден ред. 

Предвид значимостта на църквата целите на проекта са:  

 Организация на околното пространство, превръщаща го от транзитно във 
форумно – място за културно-информационен обмен.  

 Градоустройствена реставрация и възвръщане на църквата на ролята й на 
функционален и пространствен репер в структурата на Стария град и 
възстановяване на градските константи. 
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 Прецизни консервационни и реставрационни работи с респект към 
оригиналната субстанция и историческите напластявания. 

 Предлагане на адекватни съвременни функции, които да позволят 
целогодишното използване на църквата. 

Проектът за „Консервация, реставрация и социализация на църквата “Св. 
Параскева”. Социализация и експониране на околно пространство” разрешава 
основните проблеми на обекта и непосредствената му среда, като предвижда: 

Консервация и реставрация на обекта – принципи 

В синхрон със съвременните методи за консервация и реставрация, проектът 
подробно анализира проблемите на оригиналната субстанция и предлага мерки 
за разрешаването им, базирани на следните принципи: 

 Цялостно документиране преди и по време на консервационно-
реставрационните дейности и проучване на всички аспекти на ценността.  

 Респект към оригинала и запазването му чрез утвърдени методи на 
консервацията. 

 Всички намеси се базират на ценностна оценка и задълбочена проученост 
на обекта, както и за всички негови елементи. 

 Маркиране на съвременната намеса и нейната пълна обратимост, 
предвид съхраняване на максимално достоверна информация за 
оригинала и възможност за бъдеща алтернативна намеса. 

 Реставриране на изгубени елементи при безспорно доказване на тяхното 
съществуване.  

 Отчитане на ролята на ценността в съвременната градска структура. 

За подробни указания за вида и последователността на извършваните работи е 
изготвен технически проект, част Технология и са изработени архитектурни 
детайли за всички проблемни участъци:  

 Консолидиране на деструктирали елементи. 

 Реинтеграция на обрушена лицева зидария и ерозирали елементи от 
градежа. 

 Консервиране на керамо-пластичната украса и подмяна на липсващата с 
нова – по образец. 

 Изграждане на консервационен надиз. 

 Почистване и префугиране. 

Градоустройствена реставрация и съвременна намеса в църквата 

Градоустройствената структура на Несебър се е изменила от времето, когато 
са били построени църквите до наши дни. Замислени и реализирани като 
градоустройствени репери, най-високи точки в града, днес те са със съвсем 
различна роля в градския ансамбъл.  

При църквата „Св. Параскева” негативните промени са повишаването с повече 
от половин метър на уличното ниво, загубата на около метър от оригиналната 
субстанция. Това, както и слаборазчлененият й обем пречат на разпознаването 
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й отдалеч и водят до объркването й с църква от времето на Османския период. 
Въпреки това църквата има качествата да бъде структуроопределящ градски 
елемент. Отстоянията между нея и съседните й сгради са достатъчно големи, 
разположението й спрямо улица „Хемус” е такова, че се забелязва отдалеч от 
улиците „Хемус”, „Славянска” и „Венера”. Туристическият поток покрай „Св. 
Параскева” е засилен и това е обект, който би могъл да привлича минувачите 
към ансамбъла. 

Проектът предвижда увеличаване на кота било до оригиналното ниво, както и 
модерна интерпретация на завършващите детайли на църквата, мотивирани от  
следните предимства на това решение: 

 Възстановяване на характера й на репер в градската среда. 

 Възстановяване на характерните улични задънки и по-специално  по 
продължението на улица „Славянска”. 

 Създаване на модерен разказ за отминалото величие и красота на 
църквата, без имитаторство и използване на спорни от гледна точка на 
реставраторската наука техники.  

Интерпретират се единствено елементи, за които има безспорни доказателства 
– наличие на свод в интериор, на корниз „вълчи зъб” по покрива.  

Новата покривна конструкция е от метални ферми със стоманени обтегачи, 
като местоположението им е съобразено със съществуващите обтегачи от 
предишна реставрация, а контактът с оригинала е сведен до минимум.  

За интерпретация на градежа в интериор и екстериор са използвани листове 
патинирана перфорирана ламарина с вид и растер по приложен детайл. Този 
материал хармонира добре с колорита на църквата, като едновременно с това 
категорично се чете като съвременен.  

С перфорирана ламарина се интерпретират и липсващите оригинални 
елементи в зоната на контакт между стената и покрива - два реда вълчи зъб и 
челната височина на тегулите. 

Адаптация  

Проектът предвижда организиране на целогодишен център за култура с 
разнообразна програма - представяния на книги, четения, срещи и прочее, 
свързани с наследството, града, историята. Вечер ще се организират 3D, 
анимационни, документални и/или художествени прожекции, свързани с 
развитието на Несебър, ценността му и мястото му в световното културно 
наследство, насочени към широк кръг зрители. Предвидена е възможност в 
наоса да се разполагат и арт-инсталации. С разнообразната си програма  
центърът ще привлича  хора с различни интереси. През неактивния 
туристически сезон църквата ще се използва като център за педагогика на 
наследството за децата от града, както и за извънкласни форми на обучение – 
„зелени училища” и др. 

По всички фасади на църквата се предвижда ново художествено осветление. 
Предвидено е горно осветление, зад перфорираната ламарина, което да 
допълва останалото художествено осветление – при мероприятие, то работи, 
съобщавайки дискретно за провежданото събитие. 
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Съвременна намеса в околното пространство на ансамбъла от църкви 

Църквата „Св. Параскева” е разположена в общо площадно пространство с 
църквата „Св. Арх. Михаил и Гавраил”, двете имат визуална връзка, сходно 
фасадно третиране и безспорно ансамблово въздействие. Отчитайки този 
факт, проектът цели не само запазване на това въздействие, но и неговото 
доразвиване чрез съвременната намеса. Общото околно пространство 
предлага възможност за смислово, естетическо и функционално обединяване, 
подчертаване на общото звучене чрез единство в третирането на средата. 

Проектът предвижда в площадното пространство около двете църкви да се 
организира интерактивен форум –  неформално място за срещи и разговори. В 
рамките на площада се разполагат информационни табла с интерактивен 
интерфейс, на които ще се представя информация за всякакъв вид културни 
събития, за културното наследство на Несебър и света. Таблата са решени, по 
начин, подходящ и за инсталации и гостуващи изложби.  

Освен общата за двете църкви информационна система, за единството на 
средата допринасят и общата настилка, единният градски дизайн и осветление, 
предвидени в проекта. 
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