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чайно голяма квадратура за обекта.
Жилищата са били богато декорирани – стените и подовете са били с
различни цветни замаски, скъпи за
времето си. Открити бяха и питоси с
орнаментика и надписи на старогръцки език. Други артефакти от
жилищата включват и керамични
лампи, пръстени и накити, фибули,
монети, включително и златни,
екзагии (старинни контролни тежести за монети), съдове и др. Археолозите са на мнение, че жилищата са
принадлежали на заможни жители на
крепостта.

рез последните два изминали
археологически сезона бе проучванучван
терена южно от базиликата.
Най-значимото откритие от сезон
2014 г. е центъра за производство на
керамични изделия от IV-V век.
Центъра включва много добре запазена двукамерна пещ за битова керамика и част от продукцията в нея,
помещение за предварителна подготовка и обработка на керамичните
съдове, както и приспособления
използвани от занаятчиите-грънчари.
Последните са рядко намирани при
археологически разкопки.

Въпреки че изминаха общо шест
археологически сезона, обекта продължава да изненадва със своята все

Друго голямо откритие през 2014 г.
е част от най-ранната крепостна стена на обекта (III-IV век). Нейното проучване продължи и през археологически сезон 2015. Археолозите попаднаха и на част от пътната инфраструктура на Античната крепост, но
от по-късен период - VI век.
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Интерес предизвикаха в специалистите и две жилищни сгради с необичайновре-
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повече усложняваща се стратиграфия. Застъпват се няколко архитектурно-строителни периода с найобща датировка VI век пр. Хр. до
началото на VII век сл. Хр. Тези нови
открития повдигат повече въпроси
отколкото отговори. Археолозите са
на мнение, че за да се обясни това
преплитане на зидове и улици, продължило повече от 11 века, е необходимо проучването и на съседните
терени, които за съжаление на този
етап не са общинска собственост.
„Всяка копка, която правим, ни отвежда назад в богатата история на нашия край. Всеки разкрит артефакт носи исторически запис, който започва
още от VI век пр. Хр. и продължава
до ден-днешен. Обектът заслужава
повече внимание и подкрепа от държавата, защото носи истински, реален принос за написването не само на
местната история, но и националната“,
обобщава проучванията Деян Янчев,
директор на Общинския културен
институт /музей/ - гр. Бяла. ■

За втора поредна годин а Общинският
културен ин ститут /му зей/ - гр. Бяла получи
субсид ия от Министерство на културата за
провежд ане на археологически проучвания
на нос Свети Атанас. Но без финан совата
подкрепа, която Общин а Бяла прод ължи да
оказва, научната работа не би била
възможна.
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Въпреки спада н а туристи о т Украйна и
Русия, Античн ата крепост на нос Свети
Атанас посрещна с 27% повече посетители
през летния сезон н а 2015 г. в сравнение с
миналата година. Преоб лад аващо и за д вете
измин али години е растящия интерес на
българите към обекта.

популярност в селските райони, като
средство за съживяване на местните
икономики.
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сновната причина, която изтъкват както посетителите, така и
тур-опкомуникационен
туроператорите,
с които работим, е
умерената, достоверна и интересно
изпълнена реставрация на историческите сгради и паметници.
Тази година за първи път и културният туризъм в страната отбеляза
ръст от 7%. Според Института за
анализи и оценки в туризма това се
дължи на стотиците фестивали свързани с кулинарното изкуство, етнографията, младежките екстремни
програми и екотуризъм, концертите
и музикалните мероприятия, които
се проведоха масово из цялата
страна.
В световен мащаб се наблюдава
същата тенденция, тъй като фестивалният туризъм набира все по-голямо
приложение като комуникационен
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приложение като комуникационен
метод алтернативен на платената
реклама за популяризиране на дестинации и исторически обекти.
Фестивалите
насърчават
многообразието, повишават националната
гордост, и като цяло подобряват общото психологическо благополучие.
През последното десетилетие тази
форма на туризъм добива голяма.
попу

Развитието на културния туризъм
ще има голям принос и за в бъдеще
за задържане на българските туристи в страната. Община Бяла и НЧ
„Пробуда-1928“ чрез Събора на
читалищата, който се организира
всяка година, популяризират значително региона и крепостта из цялата
страна, но трябва да продължим да
работим и за разширението и обогатяването на обекта, за да задържим
интереса на туристите.
Важен елемент за това е не само
намирането на финансиране, но и
създаването на законова рамка за
реставрация и опазване на историческите сгради и паметници.
От приемането си през 1964 г. до
ден днешен Венецианската харта за
консервация и реставрация на паметници и обекти е единственият набор
от установени, но незадължителни
професионални стандарти за опазването на археологическите обекти.
Но хартата няма законодателна тежест и това води до нарушаване на
баланса между разрастването на
туризма и защитата на археологическите сгради и обекти.
На 10.08.2015 г. евродепутатът
Ева Паунова повдигна въпроса пред
Европейската комисия за създаването на обща директива за опазване и
реставрация на европейските исторически обекти. Очакваме с ентерес
отговора на Европейската комисия. ■
КУЛТУРЕН ДИАЛОГ 1/’15

ЮЛИЯНА ДОЙЧЕВА:

БЪЛГАРО-ГРЪЦКО ДРУЖЕСТВО „АСТРА“, ГР. БЯЛА

акар да измина известно време, не
искам да пропусна възможност да
споделя
хубавите впечатления, с които
споделя
се върнахме от пътуването ни през юни.
Организирахме се да се съберем за
последно преди началото на туристическия сезон в село Солник. Решихме да
се разходим и до по-големия от солнишките водопади, известен с името Куза
скока, за който повечето от нас само
бяхме чували.
Лятото настъпваше и силно се надявахме, след дъждовете през май, да намерим повече от струйка вода, тъй като
водопада е сезонен. Всичко се бе
разеленило и свежестта около нас
пробуждаше
невероятен порив на
ентуив на м
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ентусиазъм и радост.
Тръгнахме от селото, вървяхме през
гората, през коритото на реката, пресичахме дерета и така, докато най-накрая
пред нас се откри 30 метров водопад.
Трябва да призная, останахме страшно
изненадани. Мястото е приказно.
Не случайно и легендите за месността
са приказни. Разказват, че из пещерите
на тези гори е заровено имането на
Вълчан войвода.
Но Камчийска планина или както е
известна още като Коджа (голям) Балкан,
сама по себе си е цяло съкровище. Един
наистина очарователен район, където
има какво да преоткрием и да нахраним
душите си с прекрасни пейзажи. ■
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