
Този документ е създаден в рамките на проект: „ Вяра в Несебър”, който се 
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално 
развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 
фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 
публикацията се носи от Община Несебър и при никакви обстоятелства не 
може да се счита, че този документ отразява официалното становище на 
Европейския съюз и Договарящия орган.

Интернет сайт на ОПРР - www.bgregio.eu

Настоящият проект съответства с целите на общинския план за 
развитие на община Несебър, Приоритет №1 „Развитие на устойчив 
туризъм” и по-конкретно с Цел 2. Обогатяване и разнообразяване на 
туристическите продукти, Мярка 5. Валоризация на антропогенните 
туристически ресурси.

Мярката цели запазване и повишаване на привлекателността на 
паметниците на културата (основно в “Старинен Несебър”) и включва 
изработване на нова система за визуална информация, ремонтно-
реставрационни работи, благоустрояване на околни пространства и 
подходи. 
На регионално ниво проектът по своята същност съответства на 
няколко мерки, залегнали в Областната стратегия на област Бургас, 
Специфична цел 4: Възстановяване и опазване на природното и 
културно-историческото наследство в Област Бургас а именно:
• Инвестиции за опазване, консервация, експониране и маркетиране на 
природното и културно наследство;
• Реконструкция и реставрация на движими и недвижими паметници на 
културно-историческото наследство;
• Насърчаване прилагането на нови модели за развитие на устойчив 
туризъм – културен туризъм, селски, еко, и други форми;
• Удължаване на туристическия сезон в големите курорти чрез развитие 
на нови форми – опознавателен туризъм, водолечебен и калолечебен 
(спа), конгресен, фестивален, 
и др.;
• Подобряване качеството на туристическия продукт - създаване на 
нови услуги с по-висока добавена стойност;

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ И КРАЙНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ

Целеви групи по проекта са основно чуждестранни и местни туристи, 
както и групи от население на града и околните населени места. 
Крайни бенефициенти на проекта се явяват Общински музей „Старинен 
Несебър”, който стопанисва обектите от КИН, търговските субекти, 
извършващи дейности на територията на стария град и на общината 
като цяло, населението на гр. Несебър.

църква „СВ. ПАРАСКЕВА”

църква „СВ. ЙОАН КРЪСТИТЕЛ”

Договор № BG161PO001/3.1-03/2010/003

Вяра в Несебър 

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН: 
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО 
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО, 

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПРОГРАМИРАНЕ НА 
РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ”

ФИНАНСИРАНЕ: 
Общ размер на проекта: 1 643 230, 13 лева

Източници на финансиране:
Съфинансиране от Европейския фонд за регионално 

развитие: 1 328 305,07 лева
Съфинансиране от държавния бюджет на Република 

България: 234 406,78 лева
Допълнителен собствен принос на 

бенефициента: 80 518,28 лева

БЕНЕФИЦИЕНТ: Община Несебър
гр. Несебър 8230, ул. „Еделвайс” № 10

www.nessebarinfo.com

 ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:   24 МЕСЕЦА
 НАЧАЛО НА ПРОЕКТА:  23.11. 2011 г. 
 КРАЙ НА ПРОЕКТА:   23.11. 2013 г. Оперативна програма 

“Регионално развитие” 2007-2013 
 www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално 

развитие и от държавния бюджет на Република България

Проектът се осъщестява с финансовата подкрепа на Оперативна 
програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансиран от 
Европейския фонд за регионално развитие.



• Да се изгради допълнителна дребномащабна инфраструктура към атракциите за 
облагородяване на района около тях;
• Да се обучи необходимия персонал в категории “анимация” и “екскурзоводство”, който 
да обслужва атракциите;
• Да бъдат подобрени маркетинга и рекламата на двете туристически атракции.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:
• Експонирани и социализирани две църкви, представляващи световна културна 
ценност и  привличащи над 40000 посетители ежегодно от България и чужбина;
• Създадени и развиващи се успешни диверсифицирани туристически продукти в 
община Несебър;
• Успешна реализация на първата част от културно-туристическия маршрут «Духовен 
път» - 320 м.
• Насърчени културни, туристически и човешки ресурси в целевия район чрез обучения 
и създадена трудова заетост - създадени 24 работни места по време на реализацията 
на проекта и осигурени 2 работни места като постоянна заетост; обучени 4 специалиста 
от община Несебър в аниматорство и екскурзоводство; 
• Постигнато устойчиво развитие на богатото природно и културноисторическо 
наследство;
• Повишени нетни годишни приходи от туризма в община Несебър- с 5% през първата 
година след реализацията на проекта;
• Увеличен престой на туристите в община Несебър- с 2 дни в сравнение с досегашния;
• Повишен брой посетители в подкрепената атракции
• Повишена удовлетвореност (80%) на посетителите на атракциите в община Несебър;

ЦЕЛ:

Обща:  повишаване на регионалния туристически потенциал за развитие и маркетинг 
на устойчиви, диверсифицирани, специфични за региона туристически продукти с по-
висока добавена стойност и произтичащото от това увеличение на приноса на сектора 
към устойчивото регионално развитие в Югоизточен район за планиране.
Основната цел на проекта е развитие на конкурентоспособни туристически атракции 
в община Несебър, основани на културно-историческото наследство на района, които 
имат потенциала да привлекат значителен брой туристи, чрез предлагане на уникални 
и специфични само за това място услуги и туристически продукти.

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:

• Да се консервира, реставрира и социализира църква „Св. Йоан Кръстител” с цел 
целогодишното й използване като културно-историческа атракция и духовно-
образователно средище, способно да привлече туристи не само през активния летен 
сезон;
• Да се консервира, реставрира и социализира църква „Св. Параскева” с цел използване 
като културно-историческа атракция и „Център за култура”, с възможност да привлече 
туристи през цялата година;
• Да се изгради част от културно-туристически маршрут “Духовен път” от църква 
“Св. Йоан Кръстител” до църкви “Св. Параскева” и “Св. Архангели Михаил и Гавраил”, 
като дребно-мащабна туристическа инфраструктура, свързваща двата обекта на 
интервенция ;
• Да се подобри туристическата инфраструктура, необходима за нуждите на двете 
атракции и достъпа до тях, в т.ч. и за хора със затруднена мобилност;

ОСНОВНИ КОНСЕРВАЦИОННО-РЕСТАВРАЦИОННИ  И СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ
Църква  „СВ. ЙОАН КРЪСТИТЕЛ” 
КАМЕРНА КОНЦЕРТНА ЗАЛА
Дейностите включват реставрация, консервация и социализация на църква 
„Св. Йоан Кръстител” и прилежащото й пространство с цел целогодишното 
й използване като културно-историческа атракция и духовно-образователно 
средище. По този начин църквата ще привлече туристи не само през 
активния летен сезон. Отличната акустика на църковното пространство 
е предпоставка за  функционирането му като зала за камерни изпълнения 
- “Камерна концертна зала” (каквото е и намерението на Община Несебър 
съгласно техническото задание).  Наред с музикалните изпълнения, сградата 
е подходяща и за поетични, театрални и други артистични прояви. Като 
подходящо пространство за самите изпълнения се оформя зоната на олтара. 
В пространството на църквата е осигурена възможност за разполагане на 30 
зрителски места.  
Предлага се използване на църковното пространство и в период, когато няма 
“живи” изпълнения. Във връзка с ценностните характеристики е заложено 
използването на сградата и като виртуална експозиция с познавателна 
функция. Предлага се  експонирането на характерни елементи и участъци 
от градежа на църквата, което допринася за цялостното й опознаване и 
възприемане.
Резултат на дейността е експонирането и използването на църквата през 
цялата година.

Църква „СВ. ПАРАСКЕВА” 
ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА 
Дейностите включват реставрация, консервация и социализация на църква 
„Св. Параскева” и околното й пространство с цел използване като културно-
историческа атракция и „Център за култура”, с възможност да привлече 
туристи през цялата година. Проектът предвижда организиране на център 
за култура с разнообразна програма - представяния на книги, литературни 
четения, срещи, творчески ателиета и други,  свързани с наследството, 
града, историята. Вечер ще се организират 3D, анимационни, документални 
и художествени прожекции, свързани с развитието на града, ценността 
и мястото му в световното културно наследство, насочени към широк 
кръг зрители. В средната част на църквата могат да се разполагат и арт-
инсталации. С разнообразната си програма  центърът ще привлича  хора с 
различни интереси - архитекти, художници, специалисти, местни жители и 
туристи.
Основният вход е от запад, а този от юг ще се използва в зависимост от 
проявата. Разликата във височината на прага и под на църквата е преодоляна с 
рампа, осигуряваща достъпа и на лица в неравностойно положение.
За целите на новата функция в най-западната част на църквата се обособява 
малка приемна зона. В зоната на олтара се монтира подвижен екран, който се 
спуска когато има прожекции. Най-сакралното място в църквата – олтарът 
остава с ограничен достъп.
Резултат на дейността е експонирането и използването на църквата 
целогодишно.

Частично изграждане на „ДУХОВЕН ПЪТ”
КУЛТУРНО-ТУРИСТИЧЕСКИ МАРШРУТ ОТ ЦЪРКВА “СВ. ЙОАН КРЪСТИТЕЛ” 
ДО ЦЪРКВИ “СВ. ПАРАСКЕВА” И “СВ. АРХАНГЕЛИ МИХАИЛ И ГАВРАИЛ”
Изграждане на част от културно-туристически маршрут “Духовен път” от 
църква “Св. Йоан Кръстител” до църкви “Св. Параскева” и “Св. Архангели Михаил 
и Гавраил”, свързващ всички църкви в Стария град и поставящ началото на единна 
система за обозначаване и разпознаване на обекти от културно-изторическото 
наследство. През последните години, в международен план, културно-
туристическият маршрут се очерта като специфичен продукт в сферата на 
културния туризъм. 
Културно-туристическият маршрут представлява културно-туристически 
продукт, който:
• обединява обекти на материалното културно наследство, нематериални 
ценности и природна среда около обща културна тема;
• обезпечен е с необходимата туристическа, комуникационна и информационна 
инфраструктури. 
В този смисъл, културно-туристическият маршрут работи като цялостен 
културно-туристически пакет, създаден с цел пълноценна изява на наследството и 
устойчивото му използване за обслужване на сферата на културния туризъм. 
Резултат от дейността е изграждането на 320 м културно-туристчески маршрут 
на терена на Старинен Несебър.

Св. Йоан Кръстител

Св. Параскева

Св. Архангели 
Михаил и Гавраил


