
Този документ е създаден в рамките на договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/3.3-01/2008/001-11 по проект “Комуникационна кампания за насър-
чаване на вътрешния туризъм в Република България”, 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 Министерство 
на туризма и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 1

брой 44/април 2015www.tourism.government.bg

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
 Европейски фонд 

за регионално развитие ОПРРОперативна 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

информационен бюлетин
Проект BG161PO001/3.3-01/2008/001-11 

"Комуникационна кампания за насърчаване на вътрешния туризъм в Република България"

Министър Ангелкова: Трябва да положим общи 
усилия за подобряване облика на курортите

До 2 седмици трябва да е готов докла-
дът на работната група за правния статут 
на курортите. Това съобщи министърът на 
туризма Николина Ангелкова на среща с 
представители на туристическия бранш, 
контролните органи и местната власт във 
Варна с цел проверка готовността за лет-
ния сезон на Северното Черноморие. В 
срещата взеха участие и главният секре-
тар на МВР Георги Костов, кметът на Варна 
Иван Портних, областният управител Сто-
ян Пасев, представители на Националната 
агенция за приходите, Комисията за защи-
та на потребителите (КЗП), Регионалната 
здравна инспекция (РЗИ), Агенцията за 
безопасност на храните, ИА „Морска адми-
нистрация”, Агенция „Пътна инфраструк-
тура”, ИА „Автомобилна администрация“, 
Агенция „Митници“, Министерството на 

околната среда и водите (МОСВ), летище 
Варна и др.

„Трябва да положим усилия за подо-
бряване състоянието на нашите курорти - 
да модернизираме инфраструктурата и да 
премахнем временните обекти“, каза ми-
нистър Ангелкова. Тя допълни, че е готова 
да инициира дискусия за незавършените 
сгради в курортите и да се обсъди как да 
бъде подобрен цялостния облик - с обли-
чането им с пана и други мерки.

„Присъствието на главния секретар 
на МВР Георги Костов е доказателство за 
постоянния диалог, който водим, и пъл-
ната координация за началото на летния 
сезон“, подчерта министър Ангелкова. Ще 
бъдат осигурени смесени екипи с румън-
ски полицаи за Северното Черноморие, 
стана ясно на срещата. Има готовност 

също за командироване и на допълнител-
ни служители за сезона.

Специалистите от контролните органи 
деклaрирaхa готовност да разкрият пред-
ставителства на място и\или да коман-
дироват допълнително свои служители 
за новия летен сезон. Експертите от КЗП 
отчетоха, че за миналия сезон в региона 
са направени 1119 инспекции и са съста-
вени 53 aктa. Според тях ниският процент 
на нарушенията показва, че браншът все 
повече спазва изискванията на Закона за 
туризма. От РЗИ-Варна съобщиха, че са из-
вършили 934 проверки за 2014 г. В техни-
те правомощия влиза и контролът на 305 
плувни басейна и 40 плaжa в региона, от 
които редовно се взимат проби. Регистри-
рани са 43 лечебни заведения, на всяко 
от които са проведени по минимум 2 про-

верки нa сезон. От Агенцията за без-
опасност на храните съобщиха, че 
през миналия сезон са били реги-
стрирани 3 000 обекта за търговия 
нa дребно и продaжбa нa хрaнa, на 
които са извършени 3 500 провер-
ки. Издадените предписания са 615 
и са съставени 59 акта. Изпълнител-
на агенция „Морска администра-
ция” е извършила 226 проверки, от 
които 140 на плавателни средства и 
86 - на бази за водни атракции.

От МОСВ представиха напредъ-
ка в работата по изграждането на 
четирите пречиствателни станции 
по Българското Черноморие. 
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ТУРИСТИЧЕСКИ  ОБЕКТА  В  БЪЛГАРИЯ50 малко
ПоЗнати

РАннохРисТиянскА бАзиликА, 
местност Джанавара, област Варна

Раннохристиянската базилика в местност-
та Джанавара е една от най-интересните ран-
нохристиянски църкви в България. Намира 
се на 4 км югозападно от Варна – на северо-
източния склон на възвишението Джанавар 
тепе, недалеч от южния бряг на Варненското 
езеро. Според учените църквата е строена от 
преселници от Сирия в края на V и началото 
на VI в., на което се дължи и твърде необичай-
ната й архитектура. На Балканите няма друг 
подобен храм. 

Базиликата е еднокорабна, с вътрешна ап-

сида и едноделен нартекс, а по-рано е имало 
и атриум с колонада. Сградата е с дължина 31 
м и широчина 28 м. Стените на наоса са дебе-
ли 2,5 м. Градена е от редуващи се пояси от 
дялани каменни блокове и тухли със спойка 
от хоросан и очукани тухли. Към ъглите на 
наоса от изток и запад са добавени по две 
симетрични помещения. Източните са право-
ъгълни, а западните – почти квадратни. Дебе-
лината на стените им също е голяма – 1,9 м. 

Онова, което прави църквата уникална, 
е не само особеният й за българските земи 
архитектурен план, но и необикновените й 
мозайки. Стенописите, от които са открити 
само миниатюрни късчета в синьо, зелено, 
червено, черно и бяло, са заемали горната 
част на стените. Облицовката на долната им 
част е била изградена от мрамор. С големи 
мраморни плочи са били покрити и подовете 
на централния кораб на базиликата, кръщел-
нята и олтарът. 

Подът в останалите помещения е деко-

риран богато с многоцветни мозайки с гео-
метрични и растителни орнаменти (лозница 
и бръшлян). Източните помещения на храма 
са били на два етажа и се предполага, че са 
играли ролята на пастофории (спомагателни 
помещения за богослужение или съхране-
ние на църковната утвар) – т.нар. дяконинон 
и протезис. Вторите им етажи вероятно са се 
ползвали като отбранителни кули. Характер-
на особеност на всички помещения са пра-
воъгълните отстъпи в ъглите – при източни-
те (където са външните стени) те са двойни, 

а при западните – единични. Това придава 
раздвиженост на вътрешната архитектура и 
не е характерно за други раннохристиянски 
църкви в България. 

Полукръглата апсида на църквата също е 
изключение. Тя е вградена в източната стена 
– нещо необикновено за раннохристиянска-
та архитектура у нас. Апсидата има двустъ-
пален синтрон, някога облицован с мрамор, 
а отпред – бема. Бемата е била отделена с 
мраморна олтарна преграда, от която сега са 
останали само основните камъни. 

За първи път местността Джанавара е 
проучвана през 1915 и 1919 г. от чешко-бъл-
гарските археолози братята Карел и Херман 
Шкорпил. При тогавашните им разкопки в 
раннохристиянската църква е открита зида-
на тухлена гробница, в която е погребан мно-
го възрастен мъж. До него са открити увити в 
сърмена тъкан и поставени в малко дървено 
ковчеже мощи на неизвестен светец. Пред 
олтара братя Шкорпил откриват още три 

мощехранителници, поставени една в друга 
– мраморна, сребърна и златна, със скъпо-
ценни камъни и гранати. Последовател на из-
следователската дейност на братя Шкорпил в 
проучването на раннохристиянската църква 
при Джанавара е археологът Александър 
Минчев – научен сътрудник в Регионалния 
исторически музей на Варна. През 1997 г. той 
и колегата му Васил Тенекеджиев разкриват 
при разкопки в Джанавара битови помеще-
ния, които доказват, че църквата е била част 
от манастирски комплекс. Това е сензацион-
но откритие за обекта и свидетелство, че ран-
нохристиянската базилика в Джанавара е с 
историческа стойност от световно значение. 

Най-ценните експонати са мозайките от 
пода на църквата. През 60-те години на мина-
лия век е направена частична консервация и 
реставрация на храма, но не и на мозайките. 
Общата им площ е значителна – около 120 
кв. м, от които са запазени вероятно около 
100 кв. м. Мозайките от храма имат много 
стабилна основа, изработена еднакво във 
всички помещения, и отлично качеството на 
направата, благодарение на което, въпреки 
вековете и вандализмите на съвремието, са 
се запазили сравнително добре. 

Наличието на значителна колония от пре-
селници от антична Сирия в Одесос, особено 
през X – XI в., е засвидетелствано отдавна с 
много надгробни паметници, включително 
и на църковни служители. Вероятно такъв 
преселник е бил и погребаният под амвона 
заедно с ценни християнски реликви възрас-
тен мъж. Може да се предположи, че той е 
бил висш свещеник или ктитор на църквата, 
за когото е изградена и специална гробница 
на най-централното място. 

Макар и като цяло семпли като украса, мо-
зайките на църквата са чудесно допълнение 
към уникалната й архитектура. Те обогатяват 
мотивите и разнообразяват паметниците на 
раннохристиянското мозаечно изкуство от VI 
в. в българските земи.


