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Проектът "Консервация, реставрация и социализация на църквата "Св. Арх. Михаил и 
Гавраил", гр. Несебър" 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 работния проект. 
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4. ПРОЕКТ ЗА КОНСЕРВАЦИЯ НА НЕСЕБЪРСКИ ЦЪРКВИ - КОНСЕРВАЦИЯ, 
РЕСТАВРАЦИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА ЦЪРКВАТА „СВ. АРХАНГЕЛИ 
МИХАИЛ И ГАРВАИЛ” 

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). 

 Работен проект  „Консервация, реставрация и социализация на църквата 
„Св. Арх. Михаил и Гавраил” – УПИ IV, кв. 10, гр. Несебър” (съгласувателно 
писмо №33-ОО-0337/19.08.2011г. на Министерство на Културата). 

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

Църквата „Св. Арх. Михаил и Гавраил” е разположена в общо пространство с 
църквата „Св. Параскева”. Мерките, свързани със съвременна намеса в 
околното пространство на ансамбъла от църкви е обект на проект 
„Консервация, реставрация и социализация на църквата “Св. Параскева”. 
Социализация и експониране на околно пространство”, разгледан в т.3.2. По-
важните изводи от анализа на връзките между двата обекта са:  

 В ансамбъла на двете църкви историческите периоди образуват 
хармонична хетерогенна градска амалгама, а не са просто декор за  
експониране на средновековните църкви. 

 Този градски площад е изключително място, илюстриращо концентрирано 
в малко пространство, извънредната универсална стойност на Несебър. 

Проектантският екип и БНК на ИКОМОС, отстоявайки твърдо тези позиции, в 
диалог с Община Несебър, успяват да осъществят проект за църквата „Св. Арх. 
Михаил и Гавраил”, който, макар и формално извън пилотния проект на 
общината (точка 3), да бъде реализиран и смислово свързан с него.  

Така, без да отстъпва от своите убеждения за ансамбловото звучене на 
църквите и околната им среда, екипът разработва настоящия работен проект 
със следните цели: 
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 Прецизни консервационни и реставрационни работи с респект към 
оригиналната субстанция и историческите напластявания. 

 Конструктвно укрепване на застрашени участъци. 

 Предлагане на адекватни съвременни функции, които да позволят 
използването на църквата.    

 Адекватно експониране. 

Църквата „Св. Арх. Михаил и Гавраил” принадлежи към типа на еднокорабните 
куполни църкви със стегнат кръст, който тип се счита за най-развит за периода 
13-14в. Доказателство за това са запазените до наши дни църкви от същия тип 
– „Пантократор” в Несебър и „Св. Богородица” в Асенова крепост.  

Въпреки че е достигнала до нас в руинен вид, църквата е блестящ 
представител за архитектурното творчество на Втората българска държава, за 
което съдим от височината и ритъма на първия аркаден ред, основата на 
купола, оформена с трифорни прозорци и декоративно-пластичната й украса. 

Извършените анализи дефинират изключително висока културно-историческа 
значимост на ценността, а това от своя страна предопредели избора на 
максимално щадяща проектна намеса:  

Консервация и реставрация на обекта 

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: 

 Респект към оригинала. 

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

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

 Отчитане на ролята на ценността в съвременната градска структура. 

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

 Конструктивно укрепване.  

 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. 

 Почистване и префугиране. 

 Нова запечатка на венеца на зида. 

 Ремонт на метални решетки от предишна реставрация. 
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Адаптация  

Проектът развива идеята за съвместно третиране на ансамбъла на двете 
църкви. В този смисъл съвместна е и адаптацията им, предвиждаща 
организация на единен културен център с различни, но смислено свързани 
подфункции за отделните елементи на ансамбъла. 

Адаптацията трябва да е с устойчиви във времето функции, да се отнася с 
уважение към оригинала и да акцентира върху ценностните характеристики на 
църквата по подходящ начин. Новата намеса трябва да е обратима, а дизайнът 
и използваните материали да сигнират недвусмислено съвременните 
елементи. 

В църквата „Св. Арх. Михаил и Гавраил” се организира детски център за 
педагогика на наследството, насочен към възпитание на чувствителност и 
грижа за културните ценности у децата. Предвидени са разнообразни дейности 
като фотография, рисуване, керамика, пъзели, интерактивни игри, 
конструиране, макетиране на църкви и други средства за индиректно 
представяне на културно-историческите ценности.  

Предвиденото вечерно осветление позволява пространството да се използва 
също за изложби, срещи и представяне на различни автори и инсталации. 

Постоянните мебели – експозиционни и информационни пана са в синхрон с 
тези на цялостния ансамбъл и са в духа на ПОУ Несебър.   

Градоустройствена консервация и съвременна намеса в църквата 

Градоустройствената структура на Несебър се е изменила от времето, когато 
са били построени църквите, до наши дни. Във времето на своето изграждане 
църквата е била пространствен и градоустройствен акцент, сред ниски 
жилищни сгради, но понастоящем ситуацията е променена. От направения 
анализ на силуета на църквата в прилежащото й пространство личи, че 
евентуалното възстановяване на нейния обем, ще изравни неблагоприятно 
височината й с тази на околните сгради. Така църквата няма да възстанови 
ролята си на доминанта в градския силует, но ще загуби и сегашното си 
очарование на руина.  

От градоустройствена гледна точка, натоварването на тесните пространства 
около църквата с допълнителен обем във височина  (от църквата е загубена 
около 1/3 от оригиналната субстанция) би се отразило неблагоприятно както за 
възприемането на самата църква, така и на крехкия баланс между множеството 
ценности от различен период и характер, концентрирани около нея.  

Ето защо предприемаме мерки за съхраняването на църквата във вида й на 
руина, предлагайки градоустройствена консервация на съществуващото 
положение на директната й околна среда. 

Ограничаваме съвременната намеса в църквата до минималните необходими 
конструктивни укрепвания, интактно на стените обзавеждане и дискретни тенти, 
осигуряващи комфорт за предложената нова функция.  
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ДЕТАЙЛ 11 - експозиционни пана ДЕТАЙЛ 8 - Художествено осветление


