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ТАБЛИЦА 3. РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ПЕРИОДА: ЯНУАРИ, 2013 – ДЕКЕМВРИ, 2013 г.

4

5

6

7

Фондове ЕС,
донорски
програми,
ПЧПцелеви
дарения
8

9

Частни

3

Общински фонд
„Култура”

2

Общински
бюджет

1

ИЗТОЧНИЦИ*
Държавен
бюджет

ДЕЙНОСТИ
(ПРОГРАМИ, ПРОЕКТИ, ДЕЙСТВИЯ)

Необходими
средства(в хил. лв.)

№

Отговорна
институция /
партньори

ПЪРВА ЕДНОГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА С ПЛАН-ГРАФИК

БЕЛЕЖКИ

10

11

Специфична задача 1: Усъвършенстване на юридическата защита на ценността
1.1.**

Провеждане на процедури за предоставяне
на статут „недвижима културна ценност” на
идентифицирани потенциални културни
ценности.

МК, НИНКН

-

В съответствие с прилагането на програмата
по т. 2.1.1.

Специфична задача 2: Усъвършенстване на дейностите по проучване на ценността
2.1. Изучаване, идентификация, документиране на НКЦ

2.1.1.

Приложение на Програма за научни
изследвания и документиране с цел:
актуализация на статута на културни ценности,
определяне на предписания за опазване и
идентифициране на нови ценности.

МК, НИНКН

-

2.1.2.

Допълване и актуализиране на изработените
до сега подробни едромащабни (М1:50)
геодезични планове на археологическите
обекти в ценността; геодезично заснемане
на новоразкрити археологически обекти

МК, НИНКН

-

*

Прилагането на програмата стартира още
през 2012 г. (включена е в Програмата за
неотложни действия).

Изпълнява се от експертите на НИНКН,
съгласно изискванията за документиране,в
координация с проучвателната дейност.

Програмата не изключва финансирането и от други източници или в условията на публично-частно партньорство.

** Номерата на дейностите са идентични с тези в Петгодишната програма за приложение на ПОУ.
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2.2. Археологически проучвания на суша и под вода

2.2.1.

Извършване на редовни археологически
проучвания в пространството североизточно
от Главната порта

МК, музей „Ст.
Несебър”,
НАИМ/БАН

2.2.2.

Извършване на редовни археологически
проучвания по северния бряг – източно и
западно от църквата „Св. Богородица
Елеуса”.

МК, музей „Ст.
Несебър”,
НАИМ/БАН

60***

90



Изпълнението стартира пред 2012 г.( в
Програмата за неотложни действия).
Изпълнява се по 2 мес./годишно, извън
туристическия сезон. Продължава и в
следващия период.



Изпълнението стартира през 2012 г.( в
Програмата за неотложни действия).
Изпълнява се по 2-3 мес./годишно.
Продължава и в следващия период.

Специфична задача 3: Консервационни дейности
Изработване и реализация на пилотни
проекти за консервационни дейности, в т.ч.

3.1.

3.1.1.

Изработване и реализация на проект за
консервация, адаптация и социализация на
църквата „Св.Йоан Алитургетос”, в т.ч.:
Възлагане и изработване на проекта

3.1.2.

МК,
Общ. Несебър,
собственик

МК, Общ.
Несебър

[200]
в т.ч.

[150]

Реализация на етап от програма за
консервация, адаптация и социализация на
Ранновизантийски терми

[100]
в т.ч.

 Възлагане и изработване на проект за
консервация, адаптация и социализация на
проучената част от обекта (вкл.
обезопасяване, и благоустрояване на околно
пространство)

МК, Общ.
Несебър









[50]

Възлагане и изпълнение на І етап от проекта

 Възлагане и изпълнение на І етап от проекта
***

[470]


[40]

[60]






Препоръчва се съвместно финансиране.
Изпълнява се по график, съобразен с
туристическия сезон. Препоръчва се
съвместно финансиране

Планира се като „Зона за интегрирано
планиране и реализация на комплексно
обновяване”, координирано с рабатата по
ПУП-ПРЗ по т. 7.1. и съобразено с проекта
„Културно-туристически маршрут „Духовен
път” – І етап ( вж. 6.4.2.). Общината
финансира работите по околното
пространство. Изпълнява се по график,
съобразевн с туристическия сезон.
Продължава и през следващата година

Цените, поставени в средни скоби, са ориентировъчни (О.Ц.). Окончателната цена се доказва с проект или ценова оферта. Не са
включени цени за административни разходи, заплати, командировъчни, техническо оборудване и др., свързани с дейността на
държавните и общински органи и служби.
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1

3.1.3.

3.1.4.

2
Изработване и реализация на проект за
консервация, реставрация и адаптация на
Къща на Иван Русев– кв. 41, XI, пл. N 114
 Възлагане и изработване на проекта

3

Общ. Несебър,
собственик

4

Изработване и реализация на проект за
консервация, реставрация и адаптация на Къща
на Иван Марков Хасон – кв. 42, XII, пл. N 97

[90]
в т.ч.

Възлагане на изпълнението на І етап от
проекта



[30]
[50]

Общ. Несебър,
собственик

6

7

8



[40]





[50]

3.2.

Възлагане и изработване на Генерален
консервационен план (ГКП)

МК, НИНКН,
Общ. Несебър

3.2.1.

Разработване на методика и задание за
Генерален консервационен план

МК, НИНКН,
Общ. Несебър

15



3.2.2.

Възлагане и изработване на Генерален
консервационен план

МК, Общ.
Несебър

85



3.5.

Консервация, реставрация и експониране
на недвижими културни ценности в
Старинен Несебър – стартирали проекти

Общ. Несебър

350

3.5.1.

Консервация, реставрация и експониране на
църква „Св. Йоан Кръстител”

3.5.2.

Консервация, реставрация и експониране на
църква „Св. Параскева” и оформяне на
околното й пространство

Общ. Несебър

Общ. Несебър
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Изпълнението продължава през следващата
година. Общинското финансиране е
възмездно. Препоръчва се подпомагане на
собственика по чл. 76 от ЗУТ при
благоприятни условия и /или подходяща
форма на финансиране от общински фонд
„Култура”



Изпълнението продължава през следващата
година. Общинското финансиране е
възмездно. Препоръчва се подпомагане на
собственика чрез прилагане механизма на
чл. 76 от ЗУТ при благоприятни условия и
/или подходяща форма на финансиране от
общински фонд „Култура”, съобразно
неговите правила

[80]
в т.ч.

 Възлагане и зпълнение на І етап от проекта

Възлагане и изработване на проект

5

100

200

150




Предвид пилотния характер, препоръчва се
методиката и заданието да се разработят от
полидисциплинарен екип, под ръководството
на компетентния държавен орган НИНКН.
Изпълнението продължава през следващата
година. Препоръчнва се съвместно
финансиране.













Стартирал проект, реализация ІІ етап.
Общината участва във финансирането, в
съответствие със схемата за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ



Стартирал проект, реализация ІІ етап.
Общината участва във финансирането, в
съответствие със схемата за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ
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Специфична задача 4: Популяризиране на ценността
4.1.

Дългосрочна програма „Аз опазвам
Старинния град Несебър” предназначена за
гражданите на Несебър.

Общ. Несебър

4.1.1.

Създаване на програмата.

Общ. Несебър

10

4.1.2.

Разработка и реализиране на издание на
настоящия План за опазване и управление
на Старинен град Несебър

Общ. Несебър,
МК

30

4.2.

Разработване и прилагане на Програма за
цялостно популяризиране на Старинен град
Несебър.

Общ. Несебър

4.2.1.

Създаване на програмата

4.2.2

40






Със съдействието на граждански
организации



Съкратен вариант, тираж 500 Препоръчва се
съвместно финансиране

60



Обвързано с разработването на
Координираната маркетингова стратегия

Общ. Несебър

10



Възлагане и разработване на Проект за
корпоративна идентичност и система от
промоционални продукти,

Общ. Несебър

50



4.3.

Организиране на международен форум
„Опазване на исторически градове –
Световно наследство”

Общ. Несебър,
МК, МВнР,
МРРБ

315

4.3.1.

Изработване на програма на Форума.

Общ. Несебър,
МК, МВнР,
МРРБ

5

4.3.2.

Организиране и провеждане на Форума.

Общ. Несебър,
МК, МВнР,
МРРБ

200



4.3.3.

Организиране и провеждане на архитектурна
изложба с раздел „Старинен град Несебър
в световното картографско наследство”

Общ. Несебър,
МК

110



План за опазване и управление на „Старинен град Несебър”, 2011-2012







Съвместно с ЮНЕСКО, ИКОМОС и
Организацията на градовете на Световното
наследство (OWHC), със съдействието на
Съюза на архитектите в България





Със съдействието на организации в сферата
на културния туризъм





Със съдействието на Съюза на архитектите в
България
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Специфична задача 5: Устойчиво развитие на градските функционални системи

5.1.

Програма за икономическо подпомагане и
стимулиране на обитаването във
възрожденски и/или нови представящи
местния бит структури в Старинен град
Несебър.

Общ. Несебър,
граждански
организации

30



Програмата е с постоянно действие

5.1.1.

Възлагане, разработване, обсъждане и
приемане на програмата

Общ. Несебър

30



С партньорство на граждански организации

5.2.

Програма за подкрепа на бизнеса, насочен
към местните традиционни производства

Общ. Несебър,
бизнес и
граждански
организации

30

Програмата е с постоянно действие

5.2.1.

Възлагане, разработване, обсъждане и
приемане на програмата

Общ. Несебър

30

С партньорство на бизнес - и граждански
организации

5.4.

Програма за опазване, развитие и
поддържане на публичните пространства в
Старинен град Несебър, в т.ч.

Общ. Несебър

[160]



5.4.1.

Разработване на програмата

Общ. Несебър

25



Изпълнява се координирано с работата по
ПУП-ПРЗ по т. 7.1.



При анализите се ползват заснеманията на
растителността и геоложките проучвания,
извършени в рамките на Програмата за
неотложни действия.

Експертизи и анализи във връзка със зелената
система

5.4.5.

Възлагане и изпълнение на експертна оценка
за състоянието на трайната растителност по
отношение видов състав, възраст, състояние.

[30]
в т.ч.:
10
Общ. Несебър

Възлагане и изпълнение на почвен анализ, в
т.ч. на скатовете, отвоюваните територии и
терени за обществено озеленяване в Стария
град

5.4.6.

Възлагане и изработване на Специализирана
схема за цялостно оформяне на зелената
система и ландшафта на Старинен град
Несебър

[20]

МК, Общ.
Несебър

План за опазване и управление на „Старинен град Несебър”, 2011-2012

25





Координирано с изработването на на ПУППРЗ по т. 7.1. Ползват ссе заснеманията на
растителността и геоложките проучвания по
Програмата за неотложни действия и
експертизите и анализите по т.5.4.5.
Препоръчва се
съвместно финансиране.
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1

2
Проект и реализация на благоустрояване и
обзавеждане на приемната зона на
ценността между провлака и западния сектор
на крепостната стена с портата , вкл. района
на автобусната спирка и обръщача

5.4.11

3
Общ. Несебър,
МК,
Фонд „НСН”

4



Възлагане и изработване на проекта

[40]

Изпълнение на І етап от проекта

МК, Общ.
Несебър

[40]

5.5.

Интегрална координирана програма за
стимулиране на устойчиво развитие на
търговията и услугите

Общ. Несебър

50

5.5.1.

Изработване на пакет проекти за типизирани
преместваеми обекти, уникални за
територията на Стария град на Несебър.

5.5.2.

Предпроектни проучвания за изготвяне на
Програмата за стимулиране на устойчиво
развитие на търговията и услугите, в т.ч.
 Проучване на възможността за организиране
на постоянна търговска зона на открито
на територията на южното пристанище,
съвместена с обекти на транспортнокомуникационната инфраструктура;
 Проучване на възможностите за
ревитализация и адекватно включване в
градския живот на морската гара
 Проучване на възможностите за търговско
зониране на Старинен град Несебър,
 Проучвания за актуализации на общински
нормативни документи.
 Проучване на възможностите за ежегодно
организиране на събития с търговски
характер – панаири, фестивали и др.

Общ. Несебър

План за опазване и управление на „Старинен град Несебър”, 2011-2012
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[80]
в т.ч.

Общ. Несебър,
МК,
Фонд „НСН”

Общ. Несебър

5

20

30



7

8

9

10

11
Реализира се като „зона за интегрирано
планиране и реализация на комплексно
обновяване”. Препоръчва се съвместно
финансиране, като части от проекта могат да
бъдат предвидени за финансиране от Фонд
„НСН” след неговото създаване. Проектът се
изработва в координация и съогветствие с
изработването на проектите за ПУП-ПРЗ и за
ГКП. Към проекта се разработва план –
график за организация на изпълнението,
съобразен с курортния сезон. Изпълнението
продължава и през следващия период





На основание правила за разполагането и
проектирането на преместваемите търговски
обекти, приети в рамките на Програмата за
неотложни действия



Предпроектните проучвания следва да се
обвържат с намеренията по Програмата за
подкрепа на бизнеса, насочен към местните
традиционни производства
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1

2
Програма за развитие на музейната
инфраструктура на Старинен град Несебър
и охранителната му зона

3
Общ. Несебър,
МК, музей „Ст.
Несебър”

5.6.1.

Възлагане и изработване на програмата

Общ. Несебър,
МК, музей „Ст.
Несебър”

5.7.

Програма за реорганизация на обществения
транспорт и обслужващата го
инфраструктура.

5.6.

Общ. Несебър

4

5

6

7

8

9

10

11

10



.

10



Препоръчва се програмата да бъде
разработена от сътрудниците на музея, с
участието и на външни експерти



Допуска се сезонно прилагане на
организацията на обществения транспорт ,
въведена с програмата, на основание
решения на ОбС.

[60]

5.7.1.

Изработване и внасяне в Общински съвет на
програмата, окомплектована със съответните
схеми и проекторешения за прилагането й.

Общ. Несебър

10



Относно планирането на реорганизацията,
вж. по-долу, т. 7.2. и насоките в том І, част VІ.
т.5(7). В програмата могат да се включат
допълнителни проучвания. Изработва се
координирано с ПУП-ПРЗ по т. 7.1.
Дейността включва и разработването на
проектите за изнасяне на таксиметровите
местостоянки.

5.7.2.

Изпълнение на преустройство и доизграждане
на инфраструктурата на обществения
транспорт в т.ч.:
 Изнасяне на тексиметровите местостоянки от
територията на полуострова и оборудване с
„таксиметрови колонки”.
 Рехабилитация, преустройство или ново
сроителство на спирки на МОПТ в Новия
град, ако такива са предвидени в схемата.

Общ. Несебър

[50]



Благоустройствените работи в района на
спирката на полуострова се изпълняват в
рамките на проекта по т. 5.4.11.

5.8.

Програма за реорганизация на
автомобилния достъп, движение и
паркиране на полуострова:

Общ. Несебър

[75]



5.8.1.

Възлагане и изработване на програмата

Общ. Несебър

20



План за опазване и управление на „Старинен град Несебър”, 2011-2012

В координация с изработването на проекта
за ПУП-ПРЗ по т. 7.1.

7/18

Част VІІ. Прилагане на плана за опазване и управление

1

5.8.2.

5.8.3.

2
Изпълнение на програмата в частите й,
отнасящи се реорганизация на автомобилния
достъп и движение на полуострова, в т.ч.:
 Проект за въвеждане на организация за
таксуване при навлизане на МПС на
територията на полуострова.
 Проект за организация на автомобилното
движение в границите на ценността, вкл.
подмяна на знаковото стопанство
Изпълнение на програмата в частите й,
отнасящи се за паркирането на полуострова.:
 Проект за реорганизация на системата от
места за паркиране на територията на
полуострова.
 Проект за обновяване на средствата за
визуална информация относно местата за
паркиране.

3

Общ. Несебър

Общ. Несебър

4

[50]

[5]

5

6

7

8

9

10

11



Допускат се сезонни промени в
организацията, с решение на ОбС



Изпълнява се поетапно, в съответствие с
изграждането на системата от буферни
паркинги в Новия град и предвижданията на
ПУП-ПРЗ.
Посочените средства са за рехабилитация на
електронните табла

Специфична задача 6: Развитие на културния туризъм
6.1.

Интегрирана стратегия с програма за
развитие на културния туризъм в Старинен
град Несебър, Световно наследство

Общ. Несебър

50



6.1.1.

Създаване на Интегрираната стратегия

Общ. Несебър

30



6.1.2.

Разработване на първи петгодишен план за
устойчиво развитие на културния туризъм.

Общ. Несебър

20



6.2.

Изпълнение на първоетапни действия, във
връзка с развитието на културния туризъм

Общ. Несебър

6



6.2.1.

Разработване и приемане на наредба за
регулиране упражняването на
екскурзоводската дейност на територията
на Стария град на Несебър

Общ. Несебър

5



Препоръчва се включване на външни
експерти при разработването на проекта

6.2.4.

Изготвяне на експериментален целогодишен
културен календар.



Препоръчва се ползване и на външна
експертиза при разработването на проекта.
За всяка следваща година се изпълнява от
общинската администрация.

Общ. Несебър

План за опазване и управление на „Старинен град Несебър”, 2011-2012

1
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1

2
Координирана маркетингова и
промоционална стратегия на Световната
ценност

3
Общ. Несебър,
Областна администрация

6.3.1.

Създаване на „Организация за маркетингово
управление на дестинацията” (ОМУД)

Общ. Несебър,
Областна администрация

-

6.3.2.

Провеждане на маркетингово проучване

Общ. Несебър,
ОМУД

6.3.3

Възлагане, разработване и приемане на
координирана маркетингова и
промоционална стратегия

Общ. Несебър
ОМУД

6.4.2.

Реализиране на фрагмент от пилотен
културно-туристически маршрут „Духовен
път” –ІІ етап

6.3.

Общ. Несебър,

4

5

6

7

8





15





20





35

190





9

10

11

Изпълнението е стартирало през 2012, в
рамките на проекта „Вяра в Несебър”.
Част от Програмата за създаване на локални
културно-туристически маршрути.

Специфична задача 7: Устройствено планиране

7.1.

Изработване на цялостен Подробен
устройствен план – план за регулация и
застрояване (ПУП-ПРЗ) на Старинен град
Несебър и буферната зона – втори етап:
 изработване на предварителен и
окончателен проект;
 провеждане на процедури за обществено
обсъждане, съгласуване, приемане и
одобряване

7.2.

Изработване на План-схема за
организацията на масовия обществен
пътнически транспорт (по чл. 35 до 38 от
Наредба № 8/2001 на МРРБ)

Общ. Несебър,
МК, МРРБ,
МОСВ

200



Дейността е стартирала в рамките на
Програмата за неотложни действия.
Посочената цена не включва и цената на
Екологичната оценка
по ЗООС и Оценката за съвместимост по
ЗБР (ако такива се изискат от компетентния
орган). Същите се възлагат и процедират,
съгласно нормативните разпоредби

Препоръчителна дейност: Изработва се
Общ. Несебър

[40]



по преценка на общ. администрация, в
съответствие с насоките по т. VІ.7 от ПОУ и
за нуждите на програмата по точка 5.7.

Специфична задача 8: Създаване на специализирани карти и регистри на недвижимите културни ценности

8.1.

Създаване и поддържане на Специализирана
карта и регистър на археологическите
недвижими културни ценности.

МК, НИНКН,
Общ. Несебър,
Музей „Ст.
Несебър”

План за опазване и управление на „Старинен град Несебър”, 2011-2012

-

Попълване на актуализирана кадастрална
карта с геодезичната документация по т.
2.1.2. в цифров вид. Първоначалното
попълване се извършва от експертите на
НИНКН.
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1

8.3.

8.3.1

8.3.2

2

3

4

Изработване на цифров 3D картографски
модел на ценността (анимиран)

МК,
НИНКН

Възлагане и извършване на геодезично
заснемане на вътрешни (към двора) фасади на
сгради и на съоръжения, необходими за
показване в 3D модела.

МК,
НИНКН

[30]

Възлагане и изработване на цифровия 3D
картографски модел на ценността (анимиран)

МК,
НИНКН

100

[130]

5

6

7

8

9

10

11
Изпълнява се в съответствие с насоките за
ефективна консервационна дейност и във
връзка с изработването и прилагането на
Генерален консервационен план(вж.
дейности 3. и 4. от насоките по т. VІ.3.)



Препоръчително е изпълнение на дейността
от или с участието на експертите от НИНКН.
Обхватът на необходимите допълнителни



заснемания се определя от НИНКН.
При изработването на модела се ползват и
продуктите от изпълнението на Задача 8. от
Програмата за неотложни действия



Специфична задача 9: Усъвършенстване на управлението
9.1. Институционална мрежа

9.1.1

Създаване на Национален фонд „НесебърСветовно наследство”, в т.ч.:
 Изработване и приемане на Правилник за
устройството и дейността на фонда
 Назначаване на органи

МС / МК

Създаване на уеб-базирана „Автоматизирана
информационна система на Старинен град
Несебър – Световно наследство” (АИСНСН)
9.1.2

Възлагане и изработване на задание (проект)
за АИС-НСН

[50]
Общ. Несебър

Възлагане и изработване; приемане;
инсталиране на АИС-НСН; обучение на
персонала
9.1.3

Създаване на Информационен център

На основание Закона за опазване и развитие
на Старинен град Несебър, с постоянно
действие

-

5
[45]

Общ. Несебър

План за опазване и управление на „Старинен град Несебър”, 2011-2012

-



Системата се поддържа от Органа за
управление. Формирането на базата данни
за недвижимите ценности стартира с:
- привързване на наличната цифровизирана
информация;
- дигитализиране и привързване на
документите на хартиен носител .

В състава на общинската администрация,
като фронт-офис на Органа за управление.
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1

9.1.4

2

3

Създаване на Общинско звено за
консервация и реставрация „Опазване на
Стария град”

4

Общ. Несебър

5

6

7

8



[100]

9

10

11
С постоянно действие. Посочената
ориентировъчна сума е за първоначално
материално осигуряване на дейността и
се усвоява, в съответствие с вида на
задачите за изпълнение.

9.2. Закон за опазване и развитие на Старинен град Несебър, световно наследство
9.2.1

Изработване и приемане на Закон за
опазване и развитие на Старинен град
Несебър – световно наследство

МС / МК
НС на
Р. България

Проектът се разработва от
веждуведомствена експертна работна група,
назначена от Министъра на културата

9.3. Финансиране

9.3.1

Изработване на Интегриран план за градско
развитие

Общ. Несебър



[150]

Препоръчителна дейност: изработва
се по преценка на общ. администрация, във
връзка с прилагането на
оперативните програми на ЕС за
финансиране на проекти с публична
значимост в периода 2014-2020

9.4. Обучение, педагогика, повишаване на капацитет

9.4.1

Разработване и прилагане на Програма за
обучение в рамките на програмата „Аз
опазвам Старинен град Несебър”:
Възлагане и разработване на програмата

МК, НИНКН,
Общ. Несебър,
ВУЗ

10





Програмата да предвиди пет курса по две
години, като за практическата част се
използват реални обекти с конкретен
проблем.

Други дейности, свързани с управлението
10.

Изготвяне на проект за работна програма за
периода 01.2014 – 12.2014 с план график

Общ. Несебър

-

11.

Постоянен мониторинг по изпълнението на
ПОУ

МС;
МК/НИНКН
Общ. Несебър

-

12.

Изготвяне и изпращане в Центъра за Световно
наследство към ЮНЕСКО на доклад за
състоянието на опазването на ценността

МС;
МК/НИНКН
Общ. Несебър

-

ОБЩО:

План за опазване и управление на „Старинен град Несебър”, 2011-2012

2 671 хил. лв, в т.ч. 865 хил. лв. – ориентировъчни цени.
Забележка: в сумата не са включени цените на препоръчителните дейности
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ПЛАН-ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕДНОГОДИШНАТА РАБОТНА ПРОГРАМА
ЗА ПЕРИОДА: ЯНУАРИ 2013 – ДЕКЕМВРИ, 2013
ДЕЙНОСТИ

1.1.

Провеждане на процедури за предоставяне на
статут „недвижима културна ценност” (НКЦ) на
идентифицирани потенциални КЦ

МК, НИНКН

Постоянна
дейност

2.1.1.

Програма за научни изследвания и
документиране с цел: актуализация на статута
на НКЦ, определяне на предписания за тяхното
опазване и идентифициране на нови ценности.

МК, НИНКН

Постоянна
дейност

2.1.2.

Допълване и актуализиране на изработените
геодезични планове на археологически
обекти; геодезично заснемане на новоразкрити
археологически обекти

МК, НИНКН

Постоянна
дейност

2.2.1.

Извършване на редовни археологически
проучвания в пространството североизточно от
Главната порта

МК, музей
„Ст. Несебър”,
НАИМ/БАН

2.2.2.

Извършване на редовни археологически
проучвания по северния бряг – източно и
западно от църквата “Св. Богородица Елеуса”.

МК, музей
„Ст. Несебър”,
НАИМ/БАН

Изработване и реализация на проект за
консервация, адаптация и социализация на
църквата „Св.Йоан Алитургетос”,
 Възлагане, изработване и одобряване на
проекта

МК,
Общ. Несебър

 Възлагане и изпълнение на проекта
консервация, адаптация и социализация – І
етап

МК,
Общ. Несебър

3.1.1.

ИНСТИТУЦИИ

ПЕРИОД (месеци)

№

План за опазване и управление на „Старинен град Несебър”, 2011-2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

БЕЛЕЖКИ

Продължава в
следващия
период
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№

3.1.2.

ДЕЙНОСТИ
Реализация на етап от програма за консервация,
адаптация и социализация на Ранновизантийски
терми
 Възлагане, изработване и одобряване на проект
за консервация, адаптация и социализация на
Ранновизантийски терми.

ИНСТИТУЦИИ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

БЕЛЕЖКИ

МК,
Общ. Несебър

 Възлагане и изпълнение на консервация,
адаптация и социализация на
Ранновизантийски терми – І етап

МК,
Общ. Несебър

Изработване и реализация на проект за
консервация, реставрация и адаптация на Къща
на Иван Русев– кв. 41, XI, пл. N114
 Възлагане, изработване и одобряване на проекта

Общ. Несебър,
собственици

 Възлагане и изпълнение на проекта – І етап

Общ. Несебър,
собственици

 Изработване и реализация на проект за
консервация, реставрация и адаптация на Къща
на Иван Марков Хасон – кв.42, XII, пл. N97- в
т.ч:Възлагане, изработване и одобряване на
проекта

Общ. Несебър,
собственици

 Възлагане и изпълнение на проекта – І етап

Общ. Несебър,
собственици

3.2.1.

Възлагане, изготвяне и приемане на методика и
задание за Генерален консервационен план

Общ. Несебър

3.2.2.

Възлагане и изработване на Генерален
консервационен план

Общ. Несебър

Продължава в
следващия
период

3.5.1.

Изпълнение на проект „Консервация,
реставрация и експониране на църква „Св.
Йоан Кръстител”

Общ. Несебър

Стартирал
проект,
реализ. ІІ етап

3.5.2.

Изпълнение на проект „Консервация,
реставрация и експониране на църква „Св.
Параскева” и оформяне на околното й
пространство”

Общ. Несебър

Стартирал
проект,
реализация ІІ
етап

3.1.3.

3.1.4.

План за опазване и управление на „Старинен град Несебър”, 2011-2012

Продължава в
следващия
период

Продължава в
следващия
период

Продължава в
следващия
период
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№
4.1.1.

ДЕЙНОСТИ
Възлагане и изработване на дългосрочна
Програма „Аз опазвам Старинния град
Несебър”

ИНСТИТУЦИИ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

БЕЛЕЖКИ

Общ. Несебър

4.1.2.

Разработка и реализиране на издание на
настоящия План за опазване и управление

Общ. Несебър

4.2.1

Възлагане и разработване на Програма за
цялостно популяризиране на Старинен град
Несебър.

Общ. Несебър

4.2.2.

Възлагане и разработване на Проект за
корпоративна идентичност и система от
промоционални продукти,

4.3.1.

Възлагане и изработване на програма на
международен форум „Опазване на
исторически градове – Световно
наследство”

Общ. Несебър,
МК, МВнР,

4.3.2.

Организиране и провеждане на международен
форум „Опазване на исторически градове –
Световно наследство”

Общ. Несебър
МК, МВнР,
МРРБ

4.3.3.

Организиране и провеждане на архитектурна
изложба с раздел „Старинен град Несебър в
световното картографско наследство”,

Общ. Несебър,
САБ

5.1.1.

Възлагане, разработване, обсъждане и приемане
на програма Програма за икономическо
подпомагане и стимулиране на обитаването
във възрожденски и/или нови представящи
местния бит структури

Общ. Несебър

5.2.1.

Възлагане, разработване, обсъждане и приемане
на програма Програма за подкрепа на бизнеса,
насочен към местните традиционни
производства

План за опазване и управление на „Старинен град Несебър”, 2011-2012

Ориентировъчна
периодизация
Стартира
след одобряването на
ПОУ.
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Част VІІ. Прилагане на плана за опазване и управление

№

ДЕЙНОСТИ

ИНСТИТУЦИИ

Възлагане и изработване на Програма за
опазване, развитие и поддържанена
публичните пространства в Старинен град
Несебър

Общ. Несебър

 Възлагане и изпълнение на експертизи и
анализи във връзка със зелената система, в
т.ч. :Възлагане и изпълнение на експертна
оценка за състоянието на трайната
растителност

Общ. Несебър

 Възлагане и изпълнение на почвен анализна
скатовете, отвоюваните територии и
озеленените площи

Общ. Несебър

Възлагане и изработване на Специализирана
схема за цялостно оформяне на зелената
система и ландшафта на Старинен град
Несебър

МК,
Общ. Несебър

 Проект и реализация на благоустрояване и
обзавеждане на приемната зона на ценността
между провлака и западния сектор на
крепостната стена с портата , вкл. района на
автобусната спирка и обръщача, в
т.ч.:Възлагане и изработване на проекта

Общ. Несебър,
МК

 Възлагане и изпълнение на І етап от проекта

Общ. Несебър,
МК

5.5.1.

Възлагане и изработване на пакет проекти за
типизирани преместваеми обекти

Общ. Несебър

5.5.2.

Възлагане и разработване на предпроектни
проучвания към Програмата за стимулиране на
устойчиво развитие на търговията и услугите,

Общ. Несебър

5.6.1.

Възлагане и изработване на Програма за
развитие на музейната инфраструктура на
Старинен град Несебър и охранителната му
зона.

МК,
Общ. Несебър,
музей „Ст.
Несебър”

5.4.1.

5.4.5.

5.4.6.

5.4.11.

План за опазване и управление на „Старинен град Несебър”, 2011-2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

БЕЛЕЖКИ

Продължава в
следващия
период

Продължава в
следващия
период
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Част VІІ. Прилагане на плана за опазване и управление
№
5.7.1.

ДЕЙНОСТИ
Изработване и внасяне в Общински съвет на
Програма за реорганизация на обществения
транспорт и обслужващата го инфраструктура.

ИНСТИТУЦИИ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

БЕЛЕЖКИ

Общ. Несебър

5.7.2.

Изпълнение на преустройство и доизграждане
на инфраструктурата на обществения
транспорт.

Общ. Несебър

5.8.1.

Възлагане и изработване на Програма за
реорганизация на автомобилния достъп,
движение и паркиране на полуострова.

Общ. Несебър

5.8.2.

Изпълнение на програмата в частите й, отнасящи
се реорганизация на автомобилния достъп и
движение на полуострова.

Общ. Несебър

5.8.3.

Изпълнение на програмата в частите й, отнасящи
се за паркирането на полуострова.

Общ. Несебър

6.1.1.

Възлагане, разработване и приемане на
Интегрирана стратегия с програма за развитие
на културния туризъм.

Общ. Несебър

6.1.2.

Разработване на първи петгодишен план за
устойчиво развитие на културния туризъм.

Общ. Несебър

6.2.1.

Разработване и приемане на наредба за
регулиране упражняването на
екскурзоводската дейност на територията на
Стария град на Несебър и буферната му зона.

Общ. Несебър

6.2.4.

Изготвяне на експериментален целогодишен
културен календар.

Общ. Несебър

6.3.1.

Създаване на „Организация за маркетингово
управление на дестинацията» (ОМУД)

Общ. Несебър,
Областна
администр.

6.3.2.

Провеждане на маркетингово проучване.

Общ.
Несебър,
ОМУД

6.3.3.

Разработване на координирана маркетингова и
промоционална стратегия.

Общ. Несебър,
ОМУД

План за опазване и управление на „Старинен град Несебър”, 2011-2012

Продължава в
следващия
период

С постоянно
действие
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Част VІІ. Прилагане на плана за опазване и управление
№
6.4.2.

7.1.

ДЕЙНОСТИ
Реализиране на фрагмент от пилотен културнотуристически маршрут „Духовен път” –ІІ етап
Изработване на цялостен Подробен
устройствен план – план за регулация и
застрояване на на Старинен град Несебър и
буферната зона, в т.ч.:изработване на
предварителен проект, междинни разглеждания;
 изработване на окончателен проект;

ИНСТИТУЦИИ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

БЕЛЕЖКИ

Общ. Несебър

Стартирал
проект,
реализация ІІ
етап

Общ. Несебър,
МК, МРРБ,
МОСВ

Стартирал
проект,
реализация ІІ
етап

 провеждане на процедури за обществено
обсъждане, съгласуване, приемане и
одобряване
8.1.

Създаване и поддържане на Специализирана
карта на проучените и регистрирани
археологически обекти

МК, НИНКН,
Общ. Несебър,
Музей „Ст.
Несебър”

8.3.1.

Геодезично заснемане на вътрешни фасади на
сгради и на съоръжения, необходими за
изработване на цифров 3D картографски модел
на ценността

МК, НИНКН

8.3.2

Възлагане и изработване на цифров3D
картографски модел на ценността

МК, НИНКН

 Създаване на Национален фонд „НесебърСветовно наследство”, в т.ч.: Изработване и
приемане на Правилник за устройството и
дейността на Национален фонд „НесебърСветовно наследство”

МС / МК

С постоянно
действие

 Назначаване на органи на Национален фонд
„Несебър-Световно наследство”

МС / МК

С постоянно
действие

9.1.1.

План за опазване и управление на „Старинен град Несебър”, 2011-2012

.

Продължава в
следващия
период
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Част VІІ. Прилагане на плана за опазване и управление
№

ДЕЙНОСТИ
Създаване на уеб-базирана “Автоматизирана
информационна система на Старинен град
Несебър – Световно наследство” (АИС-НСН)
 Възлагане и изработване на задание (проект) за
създаване на (АИС-НСН)

ИНСТИТУЦИИ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

БЕЛЕЖКИ

Общ. Несебър

С постоянно
действие

 Възлагане и изработване; приемане;
инсталиране на АИС-НСН; обучение на
персонала

Общ. Несебър

С постоянно
действие

9.1.3.

Създаване на Информационен консултативен
център

Общ. Несебър

С постоянно
действие

9.1.4.

Създаване на Общинска консервационна
фирма „Опазване на Стария град”

Общ. Несебър

9.2.1

Изработване на проект и приемане на Закон за
опазване и развитие на Старинен град
Несебър – световно наследство

МС / МК НС на
Р. България

9.4.1.

Възлагане и разработване на Програма за
обучение в рамките на програмата „Аз
опазвам Старинен град Несебър”

МК, НИНКН,
Общ.
Несебър, ВУЗ

10.

Изготвяне на проект за Работна програма за
периода 01.2014 – 12.2014 с план график

Общ. Несебър

11.

Постоянен мониторинг по изпълнението на
ПОУ

МС; МК/
НИНКН Общ.
Несебър

12.

Изготвяне и изпращане в Центъра за Световно
наследство към ЮНЕСКО на Годишен доклад за
състоянието на консервацията в ценността

МС;
МК/ НИНКН
Общ. Несебър

9.1.2.

План за опазване и управление на „Старинен град Несебър”, 2011-2012

.

С постоянно
действие

Продължава в
следващия
период
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