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ТАБЛИЦА 1. ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПЛАНА ЗА ОПАЗВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ  

ЗА ПЕРИОДА: 2012 – 2032 
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Специфична задача 1: Усъвършенстване на юридическата защита на ценността 

Актуализация на статута на археологическия и архитектурно-
градоустройствен резерват „Старинен Несебър” 

До дек. 
2012 

МК, НИНКН 
Дейностите се изпълняват в съответствие с 
нормативните изисквания и процедури. Включени 
са в Програмата за неотложни действия. 

Изпращане на мотивирано предложение за промяна на границите на 
буферната зона до Центъра за Световно наследство в ЮНЕСКО 

До февр. 
2013 

Провеждане на процедури за промяна на видовата характеристика на 
ценността по реда на ЗКН и за предоставяне на статут на културна 
ценност на идентифицирани културни ценности  

До дек. 
2012 

Провеждане на първи етап от програма за научни изследвания и 
документиране с цел актуализация на статута на заварените единични 
недвижими културни ценности, определяне на предписания за 
опазването им и идентифициране на нови ценности 

До дек. 
2012 
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Специфична задача 2: Усъвършенстване на дейностите по проучване на ценността 

2.1. Изучаване, идентификация, документиране на НКЦ 

Изпълнение на програма за научни изследвания и документиране с 
цел актуализация на статута на недвижимите културни ценности, 
определяне на предписания за тяхното опазване и идентифициране на 
нови ценности. 

Дейността е насочена към разкриване на цялостния културно-исторически 
потенциал на недвижимото наследство, идентифициране на нови ценности 
и включване в системата на опазване на елементите на нематериалното 
наследство – събиране на пълна информация за ценностите, 
документиране, определяне/актуализация на статута им и на 
предписанията за опазването им. 

2012 -
2032 

МК, НИНКН 
Постоянна дейност. Стартира през 2012 в 
рамките на Програмата за неотложни действия. 

Прилагане на програма за геодезични заснемания на недвижими 
културни ценности, вкл. стереофотограметрични заснемания, както и 
изработване на 3D модели на археологически обекти и църкви 

Дейността включва актуализиране и допълване на наличните подробни 
едромащабни геодезични планове на археологическите обекти и заснемане 
на новоразкрити обекти и друга съвременна геодезична документация, 
необходима за осъществяване на специализираните дейности по 
опазването и за популяризирането на ценностите. 

2012 -
2032 

МК, НИНКН 

Предвижда се като постоянна дейност за  
документиране на недвижимите културни 
ценности; осигурява и информационна база за 
създаването на специализирани карти и регистри 
на НКЦ, както и картна основа за устройственото 
планиране: изработване на подробен устройствен 
план – план за регулация и застрояване (ПУП-
ПРЗ) на ценността и буферната зона. 

2.2. Археологически проучвания на суша и под вода 

Редовни археологически проучвания и полева консервация на обект 
Ранновизантийски терми 

2012 

МК, музей 
„Старинен 
Несебър”, 
НАИМ при БАН 

Спешни, включени в Програмата за неотложни 
действия. Минимална обща продължителност -  
4 месеца (извън туристическия сезон) 

Редовни археологически проучвания в пространството североизточно 
от Главната порта и полева консервация 

2012 -
2015 

Спешни, стартиращи с Програмата за неотложни 
действия. Минимална обща продължителност 4 
години по 2 мес/год. (извън туристическия сезон)  

Редовни археологически проучвания по северния бряг - източно и 
западно от църквата „Св. Богородица Елеуса” и полева консервация 

2012 -
2017 

Спешни, стартиращи с Програмата за неотложни 
действия. Минимална обща продължителност 7 
год. по 2-3 мес./год. (извън туристическия сезон)  

Археологическо проучване в околното пространство на църквата „Св. 
Йоан Алитургетос” 

2018  
Обща продължителност 3 месеца (извън 
туристическия сезон) 

Археологическо проучване на голямото водохранилище западно от 
църквата „Св. Стефан” 

2018 -
2022 

Обща продължителност 5 години – по 2 месеца 
годишно (извън туристическия сезон) 
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Проучване на подземните галерии – част от водоснабдителната 
система на Месемврия 

2021 -
2025 

 

Обща продължителност 5 години, по 2 месеца 
годишно (извън туристическия сезон) 

Редовни археологически проучвания на Некропола на Месамбрия-
Месемврия-Несебър в участъка между ул. „Хан Крум” и морския бряг 

2023 -
2025  

Обща продължителност 2 години, по 7 месеца 
годишно 

Археологически проучвания във вътрешността и околното 
пространство на „Старата Митрополия” 

2023 -
2024  

Минимална обща продължителност 2 години, 
по 5 месеца годишно (извън туристическия сезон) 

Археологически проучвания в околното пространство на църквата 
„Христос Пантократор” 

2023-
2025 

Минимална обща продължителност 2,5 години, 
по 4 месеца годишно (извън туристическия сезон) 

Археологически проучвания на територията на Гранична полиция 
2025-
2029  

МК, музей 
„Старинен 
Несебър”, 
НАИМ при БАН 

Минимална обща продължителност 5 години, 
по 4 месеца годишно (извън туристическия сезон) 

Археологически проучвания в обхвата на Източния площад. 
2025 -
2026  

Обща продължителност 2 години, по 2 месеца 
годишно (извън туристическия сезон) 

Разработване и реализиране на програма за измерване на акваторията 
и прилежащата територия на Несебър с дистанционен лазерен сензор 
LiDAR, за нуждите на подводните археологически проучвания 

2013 -
2017 

МК, Център за 
подводна 
археология, 
Фонд „НСН”* 

В резултат от измерванията и проучванията да се 
създаде цифрова карта с база данни за акваторията, 
която да послужи за създаване на интегрална 
Специализирана кадастрална карта и регистър на 
недвижимите културни ценности в Старинен град 
Несебър (вж. Специфична задача 8) 

Изработване и реализиране на програма за измерване със седиментен 
сонар на подходящи за археологически проучвания участъци от 
акваторията 

2018 -
2019 

Изработване и реализация на програма за подводни археологически 
проучвания 

2020 -
2032 

Издаване на поредица томове с публикации на резултатите от 
археологическите проучвания; провеждане на международни, 
национални и регионални симпозиуми и конференции по определена 
археологическа проблематика 

2014 -
2032 

МК, музей 
„Старинен 
Несебър”, 
НАИМ при БАН, 
Център за 
подводна 
археология 

Изпълнява се периодично, през целия период. 
Допринася за изпълнението на специфична 
задача 4. Популяризиране на ценността 

* Национален фонд „Несебър – Световно Наследство” 
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Специфична задача 3: Консервационни дейности 

Дейности за аварийно-спасителни и консервационни работи по 
недвижими културни ценности в риск, идентифицирани с мониторинга 
2010/2011: 

 Аварийна консервация на обект „Ранновизантийски терми” – етапно след 
провеждане на археологическите разкопки; 

 Аварийна консервация на археологическия обект до църквата „Св. 
Богородица Елеуса” – етапно след археологическите разкопки; 

 Консервационни работи за укрепване на застрашени участъци по църквата 
„Св. Йоан Алитургетус”; 

 Ремонт на покривна конструкция и препокриване на „Къща на Марко Хасон“  

До дек. 
2012 

МК, НИНКН 
Музей 
“Старинен 
Несебър”, 
Община 
Несебър 

Включени в програмата за неотложни действия 

Обследване и изготвяне на експертиза за състоянието на земната основа 
в рисковите територии и на геозащитните съоръжения; предприемане на 
аварийни укрепителни работи при констатиране на рискови ситуации 

До май 
2012 

Община 
Несебър, МК  

Включени в програмата за неотложни действия 
Участието на МК е във връзка с превенция на 
риска за НКЦ. С изпълнението на дейността ще 
бъдат осигурени и изходни данни за 
изработването на ПУП-ПРЗ (вж. специфична 
задача 7) 

Почистване на археологически обекти, на други НКЦ с тяхната среда и на 
обществени пространства от издънкова и самонастанила се 
растителност; третиране на почвата 

До май 
2012 

Община 
Несебър 

Поради увреждащото въздействие се предвижда 
кампанийно изпълнение за цялата територия на 
ценността и буферната зона, в рамките на 
Програмата за неотложни действия. През 
следващите периоди се прилага пообектно, като 
част от текущата поддръжка. 

Изработване и реализация на пилотни проекти за консервационни 
дейности, в т.ч. стартирали проекти за Консервация, реставрация и 
експониране на недвижими културни ценности в Старинен Несебър: 

 Църква „Св. Йоан Кръстител” (в рамките на проекта „Вяра в Несебър”, 
стартирал през 2012); 

 Църква „Св. Параскева” (в рамките на проекта „Вяра в Несебър”); 

 Църквата „Св. Йоан Алитургетос”; 

 Ранновизантийски терми; 

 Археологически обект, западно от църквата „Св. Богородица Елеуса”; 

 Къща на Иван Русев; Къща на Иван Марков Хасон. 

2012 -
2014 

Община 
Несебър, МК, 
Фонд „НСН”, 
Общински фонд 
„Култура”, 
собственик 
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Изработване и прилагане на Генерален консервационен план (ГКП), като 
основен инструмент за провеждане на консервационната политика в 
съответствие със стратегическите насоки на ПОУ. ГКП е средство за 
прилагане на методите на интегрираната консервация чрез последователни, 
синхронизирани и взаимообвързани конкретни мероприятия за проучване, 
съхраняване и социализация на културните следи в контекста на 
съвременното устройствено планиране. ГКП следва да определи конкретните 
мерки за хармонизиране на съществуващи сгради, които в ПОУ са 
идентифицирани като проблемни и конфликтни. Предвид пилотния му 
характер, ГКП да бъде изготвен въз основа на методика и задание, 
разработени под ръководството на НИНКН. 

2013 -
2032 

МК, НИНКН, 
Община 
Несебър, 
Фонд „НСН” 

В съответствие с препоръките на Комитета за 
световно наследство ГКП се изработва в периода 
2013-2014, в координация с изработването на 
ПУП-ПРЗ. Допуска се, при възможности за целево 
финансиране, изработването и реализацията на 
проекти за консервация и реставрация успоредно 
с изработването на ГКП и съгласувано с неговия 
авторски екип. Програмата за прилагане на плана 
следва да включва и комплексни мероприятия за 
хармонизация и естетизация на улични силуети и 
ансамбли в ценността. 

Изработване и изпълнение на специализиран проект за художествено 
осветление на недвижимите културни ценности в Старинен град Несебър  

2014 -
2032 

Фонд „НСН” 
Изпълнява се за отделните обекти, в 
съответствие с реализацията на ГКП  

Специфична задача 4: Популяризиране на ценноста 

Дългосрочна програма „Аз опазвам Старинния град Несебър”, 
предназначена да осигури на гражданите постоянна информираност относно 
текущите програми и проекти в Несебър. Като първоетапни действия в 
рамките на програмата са предвидени: 

 издание на настоящия План за опазване и управление; 

 специализирано, предназначено за местното население издание „Аз 
опазвам Старинния град Несебър” – наръчник, представящ ценностите на 
града, предписанията за тяхното опазване, реда и правилата, които трябва 
да се съблюдават при различните градски функции. 

2013 -
2032 

Община 
Несебър, 
Фонд „НСН”, 
Граждански 
организации 

Предвижда се инициативата „Аз опазвам 
Старинния град Несебър” да бъде разработена в 
дългосрочна програма до юли 2013 и да се 
прилага през целия период на действие на ПОУ. 
Изданието на ПОУ ще се реализира след 
одобряването му, паралелно със създаването на 
програмата. Специализираното издание, 
препоръчано от Мисията на ЮНЕСКО/ИКОМОС и 
потвърдено от Комитета за Световно наследство, 
ще се реализира координирано с работата по ГКП. 

Програма за популяризиране на „Старинен град Несебър”, предвиждаща 
разработването и реализацията на проекти за: 

 корпоративна идентичност и система от промоционални продукти, 
представящи ценността чрез трите основни форми за популяризиране; 

 серия специализирани и популярни издания за ценността; 

 серия сувенири, в т. ч. луксозни тематични комплекти от фотографии; 

 многоезични тематични издания, предназначени за широката публика; 

 игрови елементи; 

 създаване и перманентна поддръжка на уебсайт на ценността; 

 многоезично dvd за ценността; 

 електронни пощенски картички. 

2013 -
2032 

Община 
Несебър, 
Фонд „НСН” 

Създаването на програмата е обвързано с 
разработването на Координирана маркетингова и 
промоционална стратегия за ценността, както и с 
начина на разпространение на промоционалните 
продукти. Предвижда се програмата да бъде 
разработена през 2013 и да има постоянно 
действие. Отделните проекти ще имат 
периодична реализация. 
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Организиране на международен форум „Опазване на исторически градове 
– Световно наследство”. Включва се сред първоетапните дейности, с цел 
обмен на опит и популяризиране на ценностите на града и възможностите, които 
ПОУ предлага за неговото опазване, използване и развитие. Предвижда се 
организиране на архитектурна изложба с раздел „Старинен град Несебър в 
световното картографско наследство” в рамките на форума. 

2013 
Община 
Несебър, МК, 
МВнР, МРРБ 

Във връзка с препоръката на Центъра за световно 
наследство за организиране на международен 
семинар, посветен на опазването на исторически 
градове – Световно наследство. Изпълнява се 
съвместно с ЮНЕСКО, ИКОМОС и Организацията 
на градовете, Световно наследство (OWHC) , със 
съдействието на Съюза на архитектите в България. 

Специфична задача 5: Устойчиво развитие на градските функционални системи 

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

 да определи възможностите за подобряване на условията за обитаване при 
регламентираните предписания за опазване на ценността; 

 да дефинира възможните стимули за жителите в тази насока – да насърчи 
собствениците да предприемат строителни инициативи, реставрация, 
адаптация, ремонти и поддръжка на жилищните сгради, адекватни на 
ценността на градската среда и на единичните обекти; 

 да очертае възможностите за отваряне на жилищните сгради (особено на 
къщите – културни ценности) към посетителите на града, като се предложат 
уникални за мястото функции и преживявания: например подслон в 
автентична възрожденска среда, демонстрация на занаяти и други. 

2013 - 
2032 

Община 
Несебър, 
Фонд „НСН”, 
граждански 
организации 

В съответствие с препоръките на Комитета за 
световно наследство за „изработване, 
приемане и реализиране на насоки за 
използване на сградите и историческите 
паметници”. Предвижда се програмата да бъде 
разработена през 2013 и да има постоянно 
действие 

Програма за подкрепа на бизнеса, насочен към местните традиционни 
производства; Програмата има за цел да допринесе за изявата на 
нематериалното наследство и за осигуряване на алтернативен поминък на 
местното население, включително и през зимния сезон. Тя трябва: 

 да дефинира възможните стимули за жителите в тази насока.; 

 да систематизира и предложи механизми за икономическа реализация на 
малките традиционни производства; 

 да предложи възможности за стимулиране на трудовата заетост на 
местното население в сферата на културния туризъм; 

 да разработи механизъм за организиране на местно сдружение на 
производителите с регистрирана търговска марка „Произведено в Несебър”; 

 да насърчи жителите към избор на традиционно производство, отговарящо 
на ценностните характеристики на градската структура, в която се организира. 

2013 - 
2032 

Община 
Несебър, 
Фонд „НСН”, 
бизнес и 
граждански 
организации 

Предвижда се програмата да бъде разработена 
през 2013  и да има постоянно действие 
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Създаване и изпълнение на Схема за присъждане на награда за най-добри 
практики в областта на опазването в „Старинен град Несебър” във връзка 
с програмите за икономическо подпомагане и стимулиране на обитаването и 
Програмата за подкрепа на местните производства. Схемата цели да 
стимулира местните жители в прилагането на добрите практики и на 
програмите, свързани с традиционните обитаване и производства. 

2015 -
2032 

Община 
Несебър 

Създава се във връзка с Програмата за 
икономическо подпомагане и стимулиране на 
обитаването и Програмата за подкрепа на 
бизнеса, насочен към на местните производства. 
Предвижда се периодично прилагане на схемата. 

Програма за опазване, развитие и поддържане на публичните 
пространства в Старинен град Несебър. Програмата има за цел да бъдат 
преодолени проблемите на градската среда и тя да се развива в съответствие 
с предписанията за опазване на ценността и насоките на ПОУ. Предвидено е 
програмата да включи следния набор от комплексни проекти: 

 Проекти за интегрирано обновяване на ключови публични зони и обекти – 
т. нар. „зони за интегрирано планиране и комплексно обновяване”; 

 Проекти за благоустрояване и обзавеждане на публичните пространства в 
Старинния град Несебър и охранителната му зона, включително за 
рехабилитация или подмяна на улични настилки, за градско обзавеждане и 
улично осветление, за изпълнение на достъпни обществени тоалетни и др.; 

 Програма за рехабилитация и развитие на зелената система в ценността и в 
буферната зона, включваща: проучвания на дендрологичната и фитосанитарна 
обстановка и състоянието на почвите, изработване на специализирана 
схема за цялостно оформяне на зелената система и ландшафта на 
ценността, изготвяне и изпълнение на устройствени планове и проекти за 
доизграждане на зелената система, за изграждане на археологически 
паркове на полуострова и на материка, за поетапна подмяна на нетипична и 
конфликтна растителност, за естетизация на геозащитните съоръжения и др. 

2013 -
2032 

Община 
Несебър, МК, 
Фонд „НСН” 

Предвижда се програмата да бъде съставена 
през първата година на действие на ПОУ, в 
координация с изработването на цялостния 
подробен устройствен план на ценността и 
буферната зона, както и на генералния 
консервационен план. Предвижданията са 
свързани и със съответните мерки, залегнали в 
Общинския план за развитие. Част от дейностите 
са в процес на реализация, например фрагмент 
от културно-туристическия маршрут „Духовен път” 
в рамките на проекта „Вяра в Несебър”. 
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Интегрална координирана програма за стимулиране на устойчиво 
развитие на търговията и услугите. Програмата има за цел да приеме, в 
допълнение към действащите нормативни документи, правила за 
осъществяване на търговията, услугите и рекламата, които да съответстват 
на характеристиката на „Старинен град Несебър” и да създават алтернативи 
за хармонично вписване на тези дейности в културната среда, чрез: 

 изнасяне на търговията и услугите, извършвани на открито, извън 
публичните пространства на полуострова и в буферната зона; 

 отваряне на дворовете за търговски дейности; 

 гъвкаво осъществяване на дейностите – статично, динамично или 
спорадично (периодично движещ се пазар, седмични, месечни, годишни 
пазари и други); 

 осигуряване на традиционни пространства и зони в ценността за 
провеждане на временни прояви, дефиниране на зони за развитие на 
специализирано обществено обслужване, тематично свързано с 
наследените ценности на прилежащата на съответната зона среда.  

2013 -
2032 

Община 
Несебър 
Фонд „НСН” 

Предвидено е основните дейности по 
изработването програмата, в т.ч. предпроектните 
проучвания, осигуряващи последващото 
изготвяне и изпълнение на конкретни проекти, да 
бъдат изпълнени в рамките на първите 18 
месеца. За първоетапна реализация през 2013, 
едновременно с разработването на програмата, 
е предвиден свързан проект „Изработване на 
пакет проекти за типизирани преместваеми 
обекти, уникални за територията на Стария град 
на Несебър”  

Програма за развитие на музейната инфраструктура на Старинния град 
Несебър и охранителната му зона. Програмата трябва да предложи 
адекватно представяне на многопластовото наследство на града чрез 
създаване на нови експозиционни пространства и музейни структури и 
алтернативни форми за съвременно представяне на културното наследство, 
включително и на нематериалните ценности; програмата трябва да предложи 
мерки за укрепване на връзките между местната общност и музейната мрежа, 
увеличаване на използването на музея от населението, както и интегриран 
подход за свързване на ценността със съвременните изкуства. 

2013 -
2032 

Община 
Несебър, МК, 
Фонд „НСН”, 
музей „Старинен 
Несебър” 

Предвижда се Програмата, след установяването 
й, да действа постоянно. В програмата за 
прилагане на ПОУ през първия петгодишен 
период е включено изработването и 
изпълнението на проекти за адаптация и 
ревитализация на Етнографския музей, за 
създаване на „Музей на рибаря” и на 
археологически музей „Старинен Несебър” 

Програма за реорганизация на обществения транспорт и обслужващата 
го инфраструктура. Програмата предвижда въвеждане на режим за достъп 
на средствата на обществения транспорт (масов и таксиметров) на 
територията на полуострова, изграждане на необходимата инфраструктура, 
както и осигуряване на алтернативни начини на придвижване, подобряване на 
качеството на средата и комфорта на престой. 

2013 
Община 
Несебър 

Предвижда се планирането и реализацията на 
основните дейности да се осъществи през 
първата година на прилагане на плана, в 
координация с изработването на ПУП-ПРЗ  
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Програма за реорганизация на автомобилния достъп, движение и 
паркиране на полуострова. Програмата е насочена към подобряване на 
условията за представяне на ценността и превенция срещу риска и включва: 

 организация за таксуване при навлизане на моторни превозни средства на 
територията на полуострова; 

 организация на автомобилното движение в границите на ценността; 

 реорганизация на системата от места за паркиране на територията на 
полуострова, при общо редуциране на техния брой и осигуряване на 
система от буферни паркинги за посетители в и извън Новия град Несебър; 

 обновяване на средствата за информация относно местата за паркиране. 

2013 -
2015 

Община 
Несебър 

Изпълнява се поетапно в тригодишен срок, като 
първите две дейности да бъдат изпълнени през 
2013, а останалите – в съответствие с 
изграждането на системата от буферни паркинги. 
Във връзка с изпълнението на програмата в ПОУ 
са включени препоръки към плановите 
предвиждания в съответните части на Общия 
устройствен план на Община Несебър (в процес 
на изработване). 

Специфична задача 6: Развитие на културния туризъм 

Интегрирана стратегия с програма за развитие на културния туризъм в 
Старинен град Несебър, Световно наследство, с основна цел 
преориентация на сегашния неконтролиран и подчертано сезонен туризъм в 
ценността към съвременен устойчив целогодишен културен туризъм, 
съобразен с извънредната универсална стойност на ценността. Програмата 
към Стратегията следва да дефинира система от проекти и действия за 
интегралното развитие на културния туризъм, като отчете всички аспекти на 
наследството и връзките му с другите функционални системи в града. 
Предвижда се разработване на петгодишни планове за устойчиво 
развитие на културния туризъм с цел адекватен отговор на динамичността 
на туристическите потоци и същността на Несебър като жив град. 

2013 -
2032 

Община 
Несебър; 
Организации в 
сферата на 
туризма 

Предвижда се в съответствие с препоръките на 
мисията на Комитета за световно наследство за 
създаване на „интегрирана мулти-институционална 
туристическа стратегия. Изработването на 
стратегията и на нейния първи петгодишен план 
е предвидено за изпълнение в първата година 
на прилагане на ПОУ.  

Първоетапни действия, свързани с развитието на културния туризъм: 

 Разработване и приемане на общинска наредба за регулиране на 
упражняването на екскурзоводска дейност на територията на Старинния 
град Несебър. 

 Приемане на конкретни правила за визуална информация и реклама – 
възлагане и изработване на план-схема за разполагането и 
съдържанието на информационни елементи (по чл. 57 от ЗУТ) в 
границите на ценността и на типови проекти за изработването им; 

 Изготвяне на експериментален целогодишен културен календар; 

 Решение на Общински съвет за дела на отчисленията от туризъм и за 
механизма за прелокация на част от приходите от културен туризъм за 
опазването и управлението на Световната ценност. 

2013 -
2014 

Община 
Несебър, 
Фонд „НСН” 

Предвижда се общинската Наредба за 
регулиране на упражняването на 
екскурзоводската дейност на територията на 
Старинния град Несебър да бъде разработена и 
приета през първата половина на 2013, преди 
началото на активния туристически сезон. 
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Координирана маркетингова и промоционална стратегия на Световната 
ценност, включваща: 

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

 Провеждане на маркетингово проучване за лансиране на Световната 
ценност на националния, европейския и световния туристически пазари; 

 Разработване на координирана маркетингова и промоционална 
стратегия за промоциране на Световната ценност в България, Европа и 
света. 

2013 

Община 
Несебър, 
Областна 
администрация 
ОМУД 

 

Програма за създаване на локални и надлокални културно-туристически 
маршрути, като интегрални културно-туристически продукти, която да 
предложи конкретната етапност на проектиране и изпълнение на системата от 
културно-туристически маршрути и възможностите за тяхното финансиране. 
Поетапно проектиране и реализиране на културно-туристически маршрут 
„Духовен път”, въз основа на разработената програма, в рамките на 
петгодишната програма от изпълнението на ПОУ. Поетапно проектиране и 
реализиране на дефинираните тематични културно-туристически маршрути: 
„Скритата Месамбрия”, „По улиците на Несебър” и „През очите на Обербауер”. 

2012 - 
2032 

Община 
Несебър, МК, 
Фонд „НСН”, 
Организации в 
сферата на 
туризма 

Изпълнението на дейността стартира през 2012 
– с реализиране на фрагмент от пилотния 
културно-туристически маршрут „Духовен път”: 
от църквата „Св. Йоан Кръстител” до църквите 
„Св. Параскева” и „Св. Архангели Михаил и 
Гавраил”, в рамките на проект „Вяра в Несебър”. 
Първият й етап е включен за изпълнение в 
Програмата за неотложни действия. 

Изготвяне на проект за интегриран надобщински културно-туристически 
продукт по фрагмент от културния коридор „Виа Понтика”: Месамбрия- 
Анхиало - Аполония Понтика, като първа стъпка към интегрирането на 
„Старинен град Несебър” в мрежата от културни пътища - туристически 
продукти на по-високо териториално ниво. 

2014 -
2016 

Несебър и др. 
общини, МК, 
Фонд „НСН”, 
Организации в 
сф. на туризма 

 

Специфична задача 7: Устройствено планиране 

Изработване на Общ устройствен план на община Несебър (ОУПО) –
окончателен проект Планът е в процес на изработване. Включен е в 
програмите на ПОУ поради необходимостта окончателният проект на плана в 
частите му, описани в насоките, да бъде съобразен с режимите за опазване 
на „Старинен град Несебър” и с настоящия План за опазване и управление 

 
Община 
Несебър, МК, 
МРРБ, МОСВ 

 

Изработване на План-схема за организацията на масовия обществен 
пътнически транспорт в гр. Несебър (МОПТ), с оглед реорганизация на 
транспортния достъп в полуострова и на обслужването му с МОПТ. 

2013 
Община 
Несебър 

Препоръчителна дейност. Допуска се 
изпълнение само чрез действия на експертно 
ниво. 

Налагане на строителна забрана за периода на създаване на цялостен 
ПУП-ПРЗ на Стария град и охранителната зона на основание и по реда на 
чл. 198, ал.1, т. 1 от ЗУТ 

2012 
Община 
Несебър 

В съответствие с препоръките на Центъра за 
световно наследство. Предвидено за изпълнение 
в Програмата за неотложни действия. 
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Изработване на цялостен ПУП-ПРЗ на Стария град и охранителната зона. 
Изпълнението на дейността включва: 

 Изработване и процедиране на задание по чл. 125 от ЗУТ; 

 Провеждане на процедура за избор на изпълнител – препоръчително чрез 
конкурс по реда на Наредбата за провеждане на конкурси в устройственото 
планиране и инвестиционното проектиране; 

 Изработване и одобряване на плана (при съблюдаване на процедурите по 
ЗУТ, ЗКН, ЗООС, ЗБР). 

2012 -
2013 

Община 
Несебър, МК, 
МРРБ, МОСВ 

В съответствие с националното законодателство 
и препоръките на КСН за „четливи оперативни 
планове, стриктно регламентиращи 
устройството в територията на ценността”. 
Поради значението и неотложността на плана, 
изработването на задание и процедурата за 
избор на изпълнител са включени в Програмата за 
неотложни действия, а изготвянето, съгласуването 
и одобряването на самия план – в първата 
едногодишна програма за прилагане на ПОУ. 

Изработване на планове за устройство на новопредвидените озеленени 
площи за широко обществено ползване 

2014 
Община 
Несебър, МК, 
Фонд „НСН” 

На основание ПУП-ПРЗ и в съответствие със 
Специализираната схема за цялостно оформяне 
на зелената система и ландшафта на Старинния 
град Несебър 

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

Създаване на геодезични изходни данни за нуждите на подробното 
устройствено планиране. Дейността включва следните действия: 

 геодезични заснемания в територията на ценността и на буферната зона, в 
т.ч. допълване и актуализация на наличните подробни геодезични планове 
на археологическите културни ценности, както и заснемания на 
съществуващата растителност и на релефа; 

 изработване на специализирана карта, чрез попълване на кадастралната 
карта с регистър (актуализирани) на гр. Несебър с наличните в НИНКН 
геодезични заснемания на археологически обекти и заснеманията по 
предходната точка; 

 заснемане на силуети по улични фронтове в границите на ценността, 
определени в заданието, съгласувано в НИНКН. 

2012 
Община 
Несебър, 
НИНКН 

Дейността е включена в програмата за неотложни 
действия, във връзка с осигуряването на изходни 
данни за изработване на ПУП-ПРЗ. Допълването 
на геодезичните планове на археологическите 
обекти, изработени от експертите на НИНКН, е 
част и от дейностите по изучаване, идентификация 
и документиране на НКЦ. Геодезичното заснемане 
на трайната растителност ще послужи и при 
изпълнение на дейностите за рехабилитация и 
развитие на зелената система в рамките на 
Програмата за опазване, развитие и поддържане 
на публичните пространства в Старинния град 
Несебър, както и за изпълнение на разпоредбите 
на чл. 63 от ЗУТ. Специализираната карта ще бъде 
основа за изработване на интегрална 
Специализирана карта и регистър на недвижимите 
културни ценности в Старинния град Несебър. 
Геодезичното заснемане на силуети по улични 
фронтове ще се ползва и при създаването на 3D 
картографски модел на ценността, свързан с 
дейностите на консервационната политика. 
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Създаване на Специализирана карта и регистър на археологическите 
недвижими културни ценности. Дейността включва геодезичните 
заснемания и отразяването на археологическите обекти върху 
специализирана карта. Изпълнява се във връзка с редовни и спасителни 
разкопки, както и с други проучвания, извършвани по „недеструктивни методи” 
и със съвременни технически средства. 

2013 -
2032 

МК, НИНКН, 
Фонд „НСН”; 
Община 
Несебър, Музей 
„Старинен 
Несебър” 

Постоянна дейност 

Създаване и поддържане на Цифрова карта с база данни на акваторията. 
Изпълнява се в съответствие с програмата за подводни археологически 
проучвания и включва: 

 изработване на цифров модел на дъното на изследваната акватория чрез 
въздушен батиметричен лазер – LiDAR; 

 измерване със седиментен сонар на избрани участъци; 

 картиране въз основа на последващо подводно археологическо проучване. 

2013 -
2032 

МК, Фонд „НСН”, 
Център за 
подводна 
археология 

Обхваща акваторията в границите на буферната 
зона. 

Създаване на специализирана геодезична основа за нуждите на 
консервационната политика и представянето на ценността. Включва 
следните действия: 

 геодезични заснемания, необходими за изработване на 3D модел на 
ценността - заснемания на вътрешни (дворни) фасади на сгради, както и на 
всички други обекти и съоръжения, имащи място в модела; 

 изработване на геодезично точен 3D модел на ценността (анимиран).  

2013 МК, НИНКН 

Изискванията по отношение съдържанието и 
оформянето на продукта се определят от НИНКН 
в методиката и заданието за изработване на ГКП. 
За изработването на модела се ползват и 
заснеманията на силуетите по улични фронтове в 
границите на ценността, изработени като изходни 
данни за нуждите на подробното устройствено 
планиране. 

Създаване и поддържане на интегрална Специализирана карта и регистър 
на недвижимите културни ценности в „Старинен град Несебър”, 
включваща всички геодезични заснемания и бази данни за наземните, 
подземните и подводни обекти на културното наследство. 

2014 -
2032 

МК, НИНКН, 
Фонд „НСН”, 
Община 
Несебър 

Ще се изработи по реда на чл. чл. 32 и 33 от 
ЗКИР и съгласно изискванията на ЗКН и 
Наредбата за съдържанието, условията и реда за 
създаване и поддържане на специализирани 
карти и регистри на недвижимите културни 
ценности (след влизането й в сила). 
Поддържането на картата е постоянна дейност 
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Специфична задача 9: Усъвършенстване на управлението 

9.1. Институционална мрежа 

Създаване на Отдел „Несебър Световно наследство” в структурата на 
общинската администрация с основни функции, свързани с прилагането на 
ПОУ 

2012 
Община 
Несебър 

Предвидено за изпълнение в Програмата за 
неотложни действия. Тази и следващите 
дейности в рамките на настоящата специфична 
задача са предвидени в съответствие с 
препоръките на КСН за създаване на „цялостна 
стратегия за управление на ценността”, която 
да осигури „институционална реформа” и 
„изграждането на институционална рамка за 
всички партньори, включени в управлението и 
опазването на „Старинен град Несебър” 

Създаване на Национален фонд и борд „Несебър – Световно наследство” 
(фонд „НСН”), включително изработване и приемане на Правилник за 
устройство и осъществяване на дейността на фонда 

2013 МС / МК 

В съответствие с препоръките на КСН за „реални 
ангажименти на държавата за подобряване на 
мерките на място за опазване на ценността”. 
Изпълнява се на основание на предложения 
Закон за опазване и развитие на „Старинен град 
Несебър” – световно наследство . 

Създаване на „Автоматизирана информационна система на Старинен 
град Несебър – Световно наследство” в два модула: модул за справки и 
модул за администриране. Изпълнението включва: 

 изработване на задание (проект) за АИС-НСН; 

 изработване на АИС-НСН; 

 инсталиране; 

 обучение на персонал. 

2013 
Община 
Несебър 

В съответствие с препоръката на ЦСН „да се 
подобри информацията върху планирането, 
да стане тя по-лесно достъпна и по-насочена 
към публиката”. В системата се създава база 
данни за недвижимите културни ценности, с което 
се осигурява и изпълнението на дейностите, 
предвидени в насоките за изучаване, идентификация 
и документиране на НКЦ. За изграждане и 
поддържане на базата данни към системата се 
предвижда дигитализиране на цялата налична 
документация за „Старинен град Несебър”, която 
сега е на хартиен носител, както и задължително 
оформяне на последващата документация, освен 
в традиционен, и в цифров вид. 

Създаване на Експертен съвет със заповед на Кмета на община Несебър. 
След създаването на Националния фонд „НСН”, той изпълнява експертно-
консултантска дейност и за нуждите на управителния борд на фонда. 

2012 
Община 
Несебър 

Предвидено за изпълнение в Програмата за 
неотложни действия 



Част VІІ. Прилагане на плана за опазване и управление 

План за опазване и управление на „Старинен град Несебър”, 2011-2012                   14/15 

1 2 3 4 

Създаване на Информационен център 2013 
Община 
Несебър 

С постоянно действие 

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

2013 
Община 
Несебър 

С постоянно действие 

Създаване на Обществен съвет за закрила на културното наследство в 
община Несебър 

2012 
Община 
Несебър 

На основание и в изпълнение на чл.17, ал. 1, т. 2 
от Закона за културното наследство. Включено за 
изпълнение в Програмата за неотложни действия. 

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

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

2013 
МС / МКНС на 
Р. България 

В съответствие с препоръките на КСН за 
прилагане на „законодателни мерки” за 
подобряване на управлението. С постоянно 
действие 

9.3. Финансиране 

Създаване на общински фонд „Култура” и приемане на правилник за 
устройството и дейността на фонда 

2012 
Община 
Несебър  

С решение на ОбС, на основание чл. 36 от 
Закона за закрила и развитие на културата. 
Включено за изпълнение в Програмата за 
неотложни действия 

Изработване на Интегриран план за градско развитие 2013 
Община 
Несебър 

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

9.4. Обучение за повишаване на капацитет 

Разработване и прилагане на Програма за обучение в рамките на 
програмата „Аз опазвам Старинен град Несебър”, насочена към 
специалисти в областта на наследството (настоящи и бъдещи), към общинския 
персонал, натоварен с управлението на ценността и към населението на 
Несебър. Като част от програмата се предвижда обучение и квалификация на 
кадри в областта на консервационно-реставрационните дейности. 

2013 -
2032  

МК, НИНКН, 
Фонд „НСН”, 
Община 
Несебър, ВУЗ 

Програмата е с постоянно действие, с 
периодично приложение. Предвижда се в рамките 
на програмата да се осъществят пет курса по две 
години, които се изпълняват в предвидените 
стъпки – лекционни курсове и практически 
занимания. 
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Разработване и прилагане на Дългосрочна програма за обучение в три 
модула, кореспондиращи с три основни насоки на обучение: 

Модул 1: Педагогика на наследството; 

Модул 2: Обучение по градско управление; 

Модул 3: Обучение на екскурзоводи за туристи от различни възрастови групи. 

2014 -
2032 

Община 
Несебър, 
Фонд „НСН”, 
МК, МОН 

В съответствие с препоръките на КСН за 
„усилването на капацитета” по проблемите на 
световното наследство, опазването, управлението 
и културния туризъм на „персонала, натоварен с 
управлението на ценността”, както и за 
„повишаване на чувствителността на 
населението”. Програмата е с постоянно 
действие. Дейностите й да се координират с 
Интегрираната стратегия с програма за развитие 
на културния туризъм в Старинен град Несебър, 
както и с общинските програми за повишаване на 
административния капацитет 

Други дейности, свързани с управлението 

Изработване и приемане на Едногодишни работни програми за прилагане на ПОУ 
еже-
годно 

Община 
Несебър, МК 

Ежегодно, в периода октомври – декември  

Изработване и приемане на Петгодишни програми за прилагане на ПОУ  
на 
всеки 5 
години 

Община 
Несебър, МК 

Изработването на програмата стартира не по-
късно от пет месеца преди началото на 
следващия петгодишен период  

Постоянен мониторинг по изпълнението на ПОУ 
посто-
янен 

МС; МК/НИНКН 
Община 
Несебър 

 

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

еже-
годно 

МС; МК/НИНКН 
Община 
Несебър 

 

 


