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Проектът "Специализирана схема за устройство на културно-туристически маршрут 
"Духовен път", фрагмент от църква "Св. Йоан Кръстител" до църкви "Св. Параскева" и 
"Св. Архангели Михаил и Гавраил" 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. Д. Георгиева, арх. В. Панджарова и 
арх. М. Велков, от името и с подкрепата на БНК на ИКОМОС.  

Приложени са части от техническия проект. 
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3.3. "СПЕЦИАЛИЗИРАНА СХЕМА ЗА УСТРОЙСТВО НА КУЛТУРНО-
ТУРИСТИЧЕСКИ МАРШРУТ "ДУХОВЕН ПЪТ", ФРАГМЕНТ: ОТ ЦЪРКВА "СВ. 
ЙОАН КРЪСТИТЕЛ" ДО ЦЪРКВИ "СВ. ПАРАСКЕВА" И "СВ. АРХАНГЕЛИ 
МИХАИЛ И ГАВРАИЛ"  

Проектът "Специализирана схема за устройство на културно-туристически 
маршрут "Духовен път", фрагмент от църква "Св. Йоан Кръстител" до 
църкви "Св. Параскева" и "Св. Архангели Михаил и Гавраил", град Несебър" е 
разработен от авторски колектив арх. Д. Георгиева, арх. В. Панджарова, арх. М. 
Велков, от името и с подкрепата на Българския национален комитет на 
ИКОМОС. Идеята за културно-туристически маршрут "Духовен път" е на същия 
авторски колектив и е предложена за първи път в рамките на проектна 
разработка за вътрешен конкурс на Българския национален комитет на 
ИКОМОС (БНК на ИКОМОС) - "Концепция за консервация, реставрация и 
социализация на църквата "Св. Йоан Кръстител в град Несебър" (януари - 
февруари 2010 година).  

Предложението е развито (февруари 2011 г.) по инициатива на Община 
Несебър за целите на кандидатстването по Оперативна програма "Регионално 
развитие" 2007 - 2013 г. Проектът пряко кореспондира със стратегическите цели 
на ПОУ за опазване и използване на Ценността във връзка с популяризирането 
на нови типове културно наследство, с устойчивото развитие на някои градски 
функции и за целите на културния туризъм. В тази връзка, проектът е основа за 
конкретното прилагане на насоките на ПОУ за развитие на културния туризъм: 
отговаря на основните приоритети на предвидената стратегия за устойчив 
културен туризъм; практически е първа стъпка в посока към създаването и 
пълноценното действие на мрежа от локални културно-туристически маршрути 
(един, от които организиран около потенциална културна ценност – „културен 
маршрут”, съгласно ЗКН); принос към предложенията за включване на Несебър 
в културни мрежи от национално, регионално, европейско и световно нива; 
допринасяне за подобряване имиджа на града. В допълнение, проектът има 
допирни точки и със стратегическите цели – опазване на извънредната 
универсална стойност и управление на ценността.           

Основна цел на проекта е съвременната интегрална изява на уникалните 
ценностни характеристики на Несебър като система, чрез разработване на 
специализирана схема за устройство на културно-туристически маршрути 
във връзка с устойчиво развитие на културния туризъм.  

На тази база, проектът си поставя следните специфични задачи, обхващащи 
три нива на разработка:  

 Дефиниране и разработване на система от културно-туристически 
маршрути в "Старинен град Несебър", които пълноценно да изявят 
разнообразието от ценностни характеристики и уникалната 
стратификация на града - резултат от многовековна историческа 
еволюция.   

 Дефиниране и разработване на културно-туристически маршрут "Духовен 
път" (интегрална част от системата от културно-туристически маршрути в 
"Старинен град Несебър"), който реинтегрира емблематичните 
несебърски църкви в съвременния градски живот.  
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 Конкретната изява в градската среда на културно-туристически маршрут 
"Духовен път" чрез разработка на технически проект за пилотна 
реализацията на негов фрагмент от църква "Св. Йоан Кръстител" до 
църкви "Св. Параскева" и "Св. Архангели Михаил и Гавраил".    

Разработената специализирана схема за устройство на културно-туристически 
маршрути е основа за формиране на дългосрочна политика на Община 
Несебър във връзка с културния туризъм, която би дала възможност за: 

- изграждане на имиджа на световната културна ценност "Старинен град 
Несебър"; 

- повишаване качеството на градската среда и на културните средища в нея; 

- предлагане на уникални и специфични само за това място услуги и 
туристически продукти; 

- изява на "Старинен град Несебър" като целогодишен културен център. 

В процеса на работа по специализираната схема за устройство на културно-
туристически маршрути е отчетена текущата разработка на ПОУ на "Старинен 
град Несебър".  

Проектната разработка стъпва на проучвания и анализ в две основни 
направления:  

 културен потенциал на "Старинен град Несебър": историческо развитие и 
формиране на основни градски ценности; исторически обусловени 
устойчиви ценностни характеристики на Несебър; 

 актуално състояние на "Старинен град Несебър": юридически статут; 
актуално състояние на недвижимите културни ценности и туристическата 
инфраструктура; обособени функционални зони във връзка с туризма в 
града.  

На тази основа са систематизирани четири основни проблема във връзка с 
мястото на културните ценности в съвременния живот на световната ценност и 
ролята им за целите на устойчивия културния туризъм:  

 фрагментарност на културното наследство; 

 недостатъчна изява на уникалните ценностни характеристики на 
Несебър; 

 физическа деградация на културни ценности; 

 неглижиране на възможностите, които предлага културното наследство 
за устойчиво развитие на Стария град на Несебър.  

(1) Специализираната схема за устройство на културно-туристически 
маршрути в "Старинен град Несебър" стъпва на ключовите ценностни 
характеристики на полуострова, представящи неговата еволюция и израз на 
неговата уникалност. Предложени са четири тематични културно-туристически 
маршрута, които да работят като цялостни културно-туристически пакети.  

 Културно-туристически маршрут „Скритата Месембрия”. Водеща 
ценност, която изявява културно-туристическият маршрут, е 
археологическото богатство на Несебър. Културно-туристическият маршрут 
представя и обяснява, със съвременни средства, Несебър от най-древното 
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минало – крепостните стени (част от които днес засипани или останали на 
морското дъно) със своята сложна стратификация, резултат от намеси през 
различните периоди; сгради и храмове; подземни структури (проучените 
към момента каптаж и резервоар, 150 метра обща дължина на зидани 
подземни коридори, 3 шахти) на водоснабдителната система, заедно с 
градските терми; “откраднатата” от морето цяла източна част на 
полуострова с неизвестните подводни структури. 

Трасето на маршрута се развива в три разновидности: (1) наземен 
маршрут – в района на западната и южната крепостни стени, в северната 
част на полуострова покрай археологическите структури и в югоизточния 
край във връзка със скритите и подводните археологически елементи; (2) 
подземен маршрут – от проучения резервоар по протежение на 
подземните коридори до излизането им при ранновизантийските терми; (3) 
морски маршрут – с корабче по протежение на старите контури на 
несебърския полуостров, като за изходни пунктове се използват южното 
пристанище и северният пристан. 

Трасето целенасочено се развива на участъци и е отворено за допълване 
при нови археологически разкрития. Това дава възможност за 
организирането на културно-туристическия маршрут и като образователна 
игра, интерпретираща откривателския характер на професията на 
археолога – т.е. посетителят сам да открива следващия участък, скрит в 
градската тъкан. 

В рамките на специализираната схема се предлагат две основни 
направления за изява на ключовите обекти: експониране на археологически 
структури in situ; сигниране на антични ценности (предвидено за структури, 
които са проучени и демонтирани, засипани или лежат на морското дъно). 
По протежение на маршрута се предлагат разнообразни дейности, 
тематично свързани с културно-туристическия маршрут и представени в 
оформените четири основни функционални зони: “Укрепителната 
система на Несебър”; “Водоснабдителна система на Несебър”; “Подводна 
археология” “Като археолозите”.   

 Културно-туристически маршрут "Духовен път". Водещата ценност, 
която маршрутът изявява, са несебърските църкви и литургично 
осмислените пространства около тях. Основната цел на маршрута „Духовен 
път“ е създаване на възможност по деликатен и същевременно атрактивен 
начин, адекватен на контекста на средата, да се осмисли и представи 
богатството, символично и буквално, на църквите.  

Трасето на маршрута се развива като: (1) основно – обхващащо част от 
потенциалната културна ценност „културен маршрут”; (2) допълващо – 
обхващащо останалите запазени до днес християнски храмове; (3) 
„скрито” – по пътя на вече изчезналите църкви.  

Църквите по маршрута „Духовен път“ са обединени в няколко тематични 
зони, които предопределят до голяма степен функционалността на ареала 
около тях: „Първите храмове“ (с изява на приемствеността във 
вярванията); „Изкуствата“ (съвременна интерпретация на изкуствата); 
„Изгубените църкви“ (експониране на паметта и следите на изчезналите в  
градската среда несебърски църкви); „Образование“ (представяне на 
наследството по разбираем начин, с цел неговото осмисляне); „Градска 
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култура“ (осъзнаване субстанцията на Старата митрополия и ареала около 
нея, като устойчиво темпорално ядро в градската тъкан); „Виртуална 
обител“ (зоната около бившия манастир „Св.Богородица Елеуса“ се 
предлага за представяне на различни прояви на алтернативните изкуства – 
пърформанс, експериментален театър и балет, инсталации, светлинно шоу 
и видеопредставления).   

 Културно-туристически маршрут "По улиците на Несебър". Ценността, 
която маршрутът изявява, е ежедневният живот и поминък в Несебър. Той 
включва материални и нематериални ценности – несебърската къща като 
характерен представител на българската народна архитектура, специфични 
градски пространства – ансамбли, улици и площади, традиционен поминък 
и местни продукти – риболов, винопроизводство, сладко от смокини. 

Маршрутът „По улиците на Несебър” цели изява на традиционната 
архитектура, бит и поминък в града чрез стимулиране на занаяти, малък 
ресторантьорски бизнес и домашни производства, свързани с местните 
традиции. По протежението на маршрута се предлагат разнообразни 
функции, които са тематично обособени в зони: „Рибарски пристан”; 
„Занаяти”; „Вкусно от Несебър”.  

 Културно-туристически маршрут "През очите на Обербауер". 
Маршрутът „През очите на Обербауер” е система от пунктове, свързани с 
личността на Обербауер и неговите акварели от Несебър. Основната му 
цел е да изяви несебърския пейзаж, характерните погледи към улиците, 
църквите и къщите, както и да покаже промените, настъпили в града през 
последните 100 години. Маршрутът предлага места, от които всеки може да 
нарисува града и да направи своя интерпретация на картините на 
Обербауер. Маршрутът се състои от 11 пункта – т. нар. Обертопи – 
гледните точки на Обербауер от неговите акварели в Стария град. 
Обертопите са обозначени с маркер в настилката и предлагат място за 
поставяне на триножник и гледна точка за рисуване. Маршрутът би могъл 
да включва и възможност за наем на триножници и материали за рисуване. 
Също така, има възможност, маршрутът да бъде развит на една следваща 
фаза с места, маркиращи други красиви, характерни гледки и пейзажи за 
рисуване, фотографиране или съзерцание. Предлага се и обособяването 
на места за организиране на обучение за рисуване – зона “Семинари – 
рисунки на открито” – около “Св. Йоан Алитургетос” и около “Св. 
Богородица Елеуса”. 

Дефинираните културно-туристически маршрути безспорно си влияят - 
един културен обект поддържа интегритета на повече от един маршрут. Така 
например, едно от най-ключовите пространства в града - площадът на Старата 
Митрополия - разкрива силното духовно минало ("Духовен път"), формирането 
на градската тъкан ("По улиците на Несебър") и заедно с това е носител на 
спомена за мястото на античната агора ("Скритата Месамбрия"). Това 
преплитане на културно-туристическите маршрути в градската среда създава 
възможности за още по-пълноценна изява на историческата стратификация на 
града и за по-добра организация на културния туризъм. 

Изявата на ключовите обекти по протежение на културно-туристическите 
маршрути цели представяне на ценностите в средата с помощта и на 
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съвременни средства, с уважение към всички исторически пластове, и към 
еволюцията на градската среда. 

Елементите и дейностите предлагани по протежение на културно-
туристическите маршрути са разработени като интерактивни – т.е. 
стимулиращи активното участие на зрителя и осигуряващи двустранна връзка 
между подаващия информация (информационно-образователен елемент, знак, 
артист, художник, музикант и др.) и получаващия информация (жител, 
посетител). 

Така дефинираните културно-туристически маршрути и силната им връзка с 
обкръжаващата ги среда, предопределят необходимостта от регулиране на 
дейностите свързани с търговията и общественото обслужване по тяхното 
протежение. Предложено е регламентирането на обособени специализирани 
търговски зони, в които тези дейности са в контекста на обкръжаващата среда, 
адекватни са на нейния културно-исторически потенциал, не я вулгаризират, а 
позволяват възприемането на отделните недвижими културно-исторически 
ценности – поединично и в система, и спомагат за цялостното възприемане на 
градската структура на Несебър като обект на световното културно наследство.  

(2) Специализираната схема за устройство на културно-туристически 
маршрут „Духовен път” в "Старинен град Несебър" разработва в 
дълбочина темата, свързана с несебърските църкви. Тя стъпва върху 
задълбочен анализ на специфичните характеристики на християнските храмове 
на полуострова.  

Отличително качество на "Духовния път" е, че той е културно-туристически 
маршрут, организиран около „културен маршрут” в историческия град в 
смисъла му на нов вид културна ценност, която подлежи на защита, съгласно 
Закона на културното наследство на Република България. По този начин 
„Духовният път” придобива по-висока стойност.  

Устройството на културно-туристически маршрут "Духовен път" си поставя за 
цел преосмислянето на културното значение на християнските храмове на 
полуострова в съвременния живот и изявата им като система. В тази връзка се 
предлага:    

 Сигниране на трасето на културно-туристическия маршрут със знаци в 
настилката; 

 Изява на ключовите обекти по протежение на културно-туристическия 
маршрут - за всяка църква и нейното околно пространство е предложена 
адекватна съвременна функция, която изявява уникалните ценностни 
характеристики на конкретния обект и отчита възможностите на мястото в 
културния живот на "Старинен град Несебър"; 

 Единна система за сигниране на ключови обекти по културно-
туристическия маршрут, предвиждаща методи и елементи, приложими към 
конкретния обект в зависимост от неговата ценностна характеристика; 

 Интегриране на тематично обвързани с културно-туристическия 
маршрут дейности и елементи - създаване на информационно-
образователна градска игра "15 въпроса от магическия квадрат към 7-те 
тайни", насочена към интригуващо разкриване на ценностите и тайните на 
несебърските църкви; сигниране на места за улични артисти (музиканти, 
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мимове, актьори) и за поставяне на триножник под наем (във връзка и с 
културно-туристическия маршрут "През очите на Обербауер"); дефиниране 
на подходящи места за реализиране на светлинно шоу - тип видеофасада; 

 Оформяне на функционални зони тематично свързани с културно-
туристическия маршрут на база на ценностните характеристики на 
църквите в обхвата на всяка една от тях. Предлагат се шест функционални 
зони като за всяка са дефинирани целта на нейното обособяване и начинът 
за нейното постигане. 

Специализираната схема отчита традиционните религиозни шествия и 
празници в Несебър, които се развиват по протежение на културно-
туристическия маршрут "Духовен път". На база на проведения анализ на 
актуалното (физическо) състояние и функции на несебърските църкви, е 
предложена необходимата намеса в ключовите обекти на културно-
туристическия маршрут - адекватни на ценността консервационни мероприятия. 
Предложената етапност (в пет етапа) на реализирането на културно-
туристически маршрут "Духовен път" е съобразена с: йерархията на трасетата в 
рамките на културно-туристическия маршрут, с ключовите ценности по 
протежението му, с текущи разработки по някои църкви и с намеренията на 
Община Несебър. В рамките на настоящия проект е разработен технически 
проект за реализиране на етап 1 - фрагментът от църквата "Св. Йоан 
Кръстител" до църквите "Св. Параскева" и "Св. Архангели Михаил и Гавраил". 

(3) Културно-туристически маршрут „Духовен път”, фрагмент от църква 
„Св. Йоан Кръстител” до църкви „Св. Параскева” и „Св. Архангели Михаил 
и Гавраил”, град Несебър, разработен като етап 1 от реализацията на 
маршрута, етап Технически проект.  

Ключови обекти по трасето от запад на изток са: църква “Св. Йоан Кръстител”  с 
прилежащото й литургично пространство (предмет на отделна разработка в 
рамките на проект “Вяра в Несебър”); литургично обусловеното пространство 
около църква “Св. Спас”; пространството на църквите “Св. Архангели Михаил и 
Гавраил” и “Св. Параскева” и църква “Св. Параскева” (предмет на отделна 
разработка в рамките на проект “Вяра в Несебър”); малка градинка северно от 
площада на двете църкви. 

За изявата на културно-туристическия маршрут “Духовен път” в градската 
среда, в рамките на разработвания фрагмент, се предлагат: 

 Сигниране на трасето в настилката - със специално изработени знаци от 
червен травертин, които играят и роля на тактилни елементи за ориентация 
на незрящи. 

 Експониране на литургично обусловеното пространство на църквата “Св. 
Спас”, УПИ III, кв. 8. Южно от църквата се сигнира намерената на това 
място стълба от антична сграда (т.нар. Къща №2). Предвижда се място за 
демонстрации на стенописни техники във връзка с уникалните стенописи и 
графити на храма. 

 Оформяне на кафе на открито на базата на публично-частното 
партньорство в УПИ V-219 (смесена собственост, пространство, 
осигуряващо визуалната връзка между църквата “Св. Спас” и църквата “Св. 
Йоан Кръстител” – предмет на отделна разработка. 
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 Обособяване на място за рекреация в градското пространство северно от 
площада на църквите “Св. Параскева” и “Св. Архангели Михаил и Гавраил”. 

Предложени са елементи за изявата на културно-туристически маршрут 
“Духовен път”, които отчитат по-голямата интензивност на посетителския поток 
в "Старинен град Несебър" през туристическия сезон. В тази връзка част от тях 
се предлагат като мобилни такива и могат да се включват в средата, когато е 
необходимо или при организирането на конкретната проява.  

Специализираната схема за устройство на културно-туристически маршрути 
предлага възможности за стимулиране развитието на устойчив културен 
туризъм и изява на уникалните характеристики на Несебър. В този смисъл тя 
би могла да бъде основа за по-адекватно използване на културния ресурс за 
целите на туризма.      

Специализираната схема за устройство на културно-туристически маршрут 
"Духовен път" предлага начини за конкретното й приложение, които могат да 
бъдат последователно реализирани.   

Реализацията на фрагмента от културно-туристически маршрут "Духовен път" 
ще даде стратегически тласък за създаването на интегрален културно-
туристически продукт в града, чрез който ще се: 

 стимулира интереса на местните жители и на посетителите към 
културното наследство; 

 демонстрира възможност за по-устойчиво бъдещо развитие на Старинен 
град Несебър; 

 поощри публично-частното партньорство, чиито предимства ще се 
оценят и от гражданите на Несебър и от Общинската администрация. 

 

 



ИСТОРИЧЕСКИ ОБУСЛОВЕНИ УСТОЙЧИВИ ЦЕННОСТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ГРАДА

ЛИСТ № 1

ПРОЕКТ "ВЯРА В НЕСЕБЪР": СПЕЦИАЛИЗИРАНА СХЕМА ЗА УСТРОЙСТВО НА КУЛТУРНО-ТУРИСТИЧЕСКИ МАРШРУТ "ДУХОВЕН ПЪТ", 
ФРАГМЕНТ: ОТ ЦЪРКВА "СВ. ЙОАН КРЪСТИТЕЛ" ДО ЦЪРКВИ "СВ. ПАРАСКЕВА" И "СВ. АРХАНГЕЛИ МИХАИЛ И ГАВРАИЛ"

План за опазване и управление на „Старинен град Несебър”, 2011 – ТОМ 3: ПРИЛОЖЕНИЯ, ЧАСТ I. т. 3.3.



АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ - НЕДВИЖИМИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ И 
КУЛТУРНО-ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА 

ЛИСТ № 2

ПРОЕКТ "ВЯРА В НЕСЕБЪР": СПЕЦИАЛИЗИРАНА СХЕМА ЗА УСТРОЙСТВО НА КУЛТУРНО-ТУРИСТИЧЕСКИ МАРШРУТ "ДУХОВЕН ПЪТ", 
ФРАГМЕНТ: ОТ ЦЪРКВА "СВ. ЙОАН КРЪСТИТЕЛ" ДО ЦЪРКВИ "СВ. ПАРАСКЕВА" И "СВ. АРХАНГЕЛИ МИХАИЛ И ГАВРАИЛ"

План за опазване и управление на „Старинен град Несебър”, 2011 – ТОМ 3: ПРИЛОЖЕНИЯ, ЧАСТ I. т. 3.3.



ОБОСОБЕНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ЗОНИ ВЪВ ВРЪЗКА С ТУРИЗМА В ГРАД НЕСЕБЪР

ЛИСТ № 3

ПРОЕКТ "ВЯРА В НЕСЕБЪР": СПЕЦИАЛИЗИРАНА СХЕМА ЗА УСТРОЙСТВО НА КУЛТУРНО-ТУРИСТИЧЕСКИ МАРШРУТ "ДУХОВЕН ПЪТ", 
ФРАГМЕНТ: ОТ ЦЪРКВА "СВ. ЙОАН КРЪСТИТЕЛ" ДО ЦЪРКВИ "СВ. ПАРАСКЕВА" И "СВ. АРХАНГЕЛИ МИХАИЛ И ГАВРАИЛ"

План за опазване и управление на „Старинен град Несебър”, 2011 – ТОМ 3: ПРИЛОЖЕНИЯ, ЧАСТ I. т. 3.3.



СПЕЦИАЛИЗИРАНА СХЕМА ЗА УСТРОЙСТВО НА КУЛТУРНО-
ТУРИСТИЧЕСКИ МАРШРУТИ, ГР. НЕСЕБЪР

ЛИСТ № 4

ПРОЕКТ "ВЯРА В НЕСЕБЪР": СПЕЦИАЛИЗИРАНА СХЕМА ЗА УСТРОЙСТВО НА КУЛТУРНО-ТУРИСТИЧЕСКИ МАРШРУТ "ДУХОВЕН ПЪТ", 
ФРАГМЕНТ: ОТ ЦЪРКВА "СВ. ЙОАН КРЪСТИТЕЛ" ДО ЦЪРКВИ "СВ. ПАРАСКЕВА" И "СВ. АРХАНГЕЛИ МИХАИЛ И ГАВРАИЛ"

План за опазване и управление на „Старинен град Несебър”, 2011 – ТОМ 3: ПРИЛОЖЕНИЯ, ЧАСТ I. т. 3.3.



СПЕЦИАЛИЗИРАНА СХЕМА ЗА УСТРОЙСТВО НА КУЛТУРНО-
ТУРИСТИЧЕСКИ МАРШРУТ “ДУХОВЕН ПЪТ”, ГР. НЕСЕБЪР

ЛИСТ № 5

ПРОЕКТ "ВЯРА В НЕСЕБЪР": СПЕЦИАЛИЗИРАНА СХЕМА ЗА УСТРОЙСТВО НА КУЛТУРНО-ТУРИСТИЧЕСКИ МАРШРУТ "ДУХОВЕН ПЪТ", 
ФРАГМЕНТ: ОТ ЦЪРКВА "СВ. ЙОАН КРЪСТИТЕЛ" ДО ЦЪРКВИ "СВ. ПАРАСКЕВА" И "СВ. АРХАНГЕЛИ МИХАИЛ И ГАВРАИЛ"

План за опазване и управление на „Старинен град Несебър”, 2011 – ТОМ 3: ПРИЛОЖЕНИЯ, ЧАСТ I. т. 3.3.



ЛИСТ № 6

ПРОЕКТ "ВЯРА В НЕСЕБЪР": СПЕЦИАЛИЗИРАНА СХЕМА ЗА УСТРОЙСТВО НА КУЛТУРНО-ТУРИСТИЧЕСКИ МАРШРУТ "ДУХОВЕН ПЪТ", 
ФРАГМЕНТ: ОТ ЦЪРКВА "СВ. ЙОАН КРЪСТИТЕЛ" ДО ЦЪРКВИ "СВ. ПАРАСКЕВА" И "СВ. АРХАНГЕЛИ МИХАИЛ И ГАВРАИЛ"

План за опазване и управление на „Старинен град Несебър”, 2011 – ТОМ 3: ПРИЛОЖЕНИЯ, ЧАСТ I. т. 3.3.



ЕЛЕМЕНТИ ЗА ИЗЯВА НА КУЛТУРНО-ТУРИСТИЧЕСКИ МАРШРУТ “ДУХОВЕН ПЪТ”
ЛИСТ № 7

ПРОЕКТ "ВЯРА В НЕСЕБЪР": СПЕЦИАЛИЗИРАНА СХЕМА ЗА УСТРОЙСТВО НА КУЛТУРНО-ТУРИСТИЧЕСКИ МАРШРУТ "ДУХОВЕН ПЪТ", 
ФРАГМЕНТ: ОТ ЦЪРКВА "СВ. ЙОАН КРЪСТИТЕЛ" ДО ЦЪРКВИ "СВ. ПАРАСКЕВА" И "СВ. АРХАНГЕЛИ МИХАИЛ И ГАВРАИЛ"

План за опазване и управление на „Старинен град Несебър”, 2011 – ТОМ 3: ПРИЛОЖЕНИЯ, ЧАСТ I. т. 3.3.


