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Анализ  „Интегрирана  консервация  на  културно  наследство, 
насочена към устойчиво развитие  на територията” 
 
Във връзка с дейност 1 “Изучаване на цялостния Аркиландия подход – представяне на 
опита  и  резултатите  от  изпълнението  на  пилотния  Аркиландия”  бе  разработена 
структурата  на  анализ  “Интегрирана  консервация  на  културно  наследство,  насочена 
към  устойчиво развитие    на  територията”.  Съдържанието на  този  анализ ще включва 
следните раздели:  
1. Произход на подхода  
2. Характеристика на подхода за интегрирана консервация 
3.  Възстановяване  и  повторно  използване  на  традиционното  историческо  сградно 
наследство  
4.  Възстановяване  и  поддръжка  на  местни  исторически  центрове  –  история  и 
законодателна  рамка  в  Италия  и  характеристики  на  подхода,  приложен  в  район 
Мармила, Сардиния  
4.1  Процедура  по  опазване  и  валоризация  на  историческото  и  традиционно 
архитектурно  наследство  –  законодетелната  рамка  в  ИталияПолзи  от  прилагането  на 
подхода за местните власти 
4.2 Проект „Аркиландия” 
4.3 Изводи и резултати от изпълнението на „Аркиландия” в Италия 
4.4  Аркиландия  в други  страни – Швеция, Дания,  Белгия,  Холандия,  Великобритания, 
Германия 
5. Ползи от прилагането на подхода за местните власти 
6. Ползи от прилагането на подхода за местното население 
7. Ролята на традиционните занаяти в подхода за устойчива интегрирана консервация  
8. Консервация на културно наследство в България 
9. Подходът на интегрирана консервация на културно наследство като възможност за 
подобряване на квалификацията и създаване на заетост 

За да достигнат до тази структура експертите проучиха 
в детайли: 

 Финален доклад на проект “Аркиландия”; 
 „Ръководство за възстановяване на исторически 
центрове”; 

 „Съхраняване  на  културно  наследство  в 
България  и  проблеми  в  буферните  зони” 
/Conservation of  cultural heritage  in Bulgaria  and 
buffer  zone  issues/  на  арх.  Христина  Станева, 
президент на ИКОМОС България;  

 Устойчива  интегрирана  консервация  на 
постройки:  концептуални  и  професионални 
предизвикателства”  /Sustainable  Integrated 
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Conservation of  the Built Environment: Conceptual and Professional Challenges/ на 
д‐р Ерика Йохансон; 

 „Sweden – Coast Alive project” ‐ продължение на пилотния проект “Аркиландия” 
в Швеция и други европейски страни. 

 
В  следващите  две  части  ще  ви  запознаем  с  части  от  разработките  на  двама  от 
специалистите,  ангажирани  с  пилотния  проект  Аркиландия.  Техните  заключения  и 
изводи  ще  бъдат  детайлно  представени  и  анализирани  в  под‐раздел  3.1 
«Характеристика  на  Аркиландия  и  принципа  за  добавяне  на  културна  стойност  на 
сградите» на анализа по дейност 1.  
 
„Проблеми,  свързани  с  възстановяването  на  традиционна 
архитектура” 
 

 
Карло  Атцени  и  Маурицио  Маниас  по  проблемите  на  възстановяването  на 
традиционна архитектура в регион Мармила, Сардиния  
„Ръководство за възстановяване на исторически центрове” проект Аркиландия 
 
„Възстановяването  на  традиционната  архитектура  на  историческите  центрове  в 
Мармила  със  сигурност  е  деликатен  и  комплексен  въпрос,  който  не  може  да  се 
ограничи до  анализирането  единствено на дисциплинарните и  технически  аспекти,  а 
който  се  отнася  до  по‐обширната  тема  за  взаимоотношенията  между  общност  и 
територия.  Загубата  на  баланса,  който  векове  наред  е  ръководел  основанията  за 
управлението  на  територията  и  на  поселението,  всъщност  е  в  основата  на  разрухата, 
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която  нашите  прединдустриални  селища,  особено  ако  са  малки  и  изолирани,  са 
преживели и продължават да преживяват и до днес. 
[…] на първо място изоставянето, дължащо се на обезлюдяването, е една от основните 
причини  за  упадък  на  базовото  строителство  в  тези  зони.  Прекъсването  на 
използването  неизбежно  води  до  лишаване  на  традиционните  жилища  от 
необходимата циклична поддръжка, която гарантира дългия им живот и преди всичко 
прекъсва  директната  връзка  между  жителите  и  местата,  където  са  корените  им, 
въвеждайки  единствено  икономическа  и  спекулативна  логика  в  оценяването  на 
съществуващото сградно наследство. 
Това  означава,  че  ако  има  желание  за  консервация,  опазване  и  повишаване  на 
качеството на традиционната архитектура в тези сфери, въпросът за възстановяването 
трябва  да  бъде  разглеждан  сравнително  спешно,  преди  сградният  парк  на 
историческите  сгради да изчезне поради липса на  грижи или,  още по‐лошо  ‐  поради 
неспособност за извършване на адекватна намеса. 
Вярно е, че става дума за спешен въпрос, но въпреки това повишаването на качеството 
задължително трябва да се съобразява първо с културния, а след това – с оперативния 
аспект: сенсибилизирането на общностите по отношение на темите за принадлежност, 
корени,  възвръщане  и  повторно  овладяване,  признаване  на  ценността  на  т.нар. 
дребноразмерно  строително  наследство  придобива  роля  от  решаващо  значение,  тъй 
като  само присъствието и  участието на жителите в процеса на  възстановяване в най‐
обширното му значение може наистина да гарантира успеха му. 
Към  това  трябва  да  се  добавят  по‐тясно  дисциплинарните  аспекти,  свързани  с 
обучението  на  операторите  от  строителния  сектор,  проектанти,  ръководители  на 
обекти,  бригади,  технически  лица  от  общинските  администрации  в  рамките  на 
методологичен  подход,  който да  постави  познанието  в  основата  на  определянето на 
съвместен корпус от добри практики за намеса в историческите традиционни сгради. С 
други  думи  се  появява  необходимостта  от  определяне  на  общ  език  за 
възстановяването.” 
 
“Възстановяване  и  повторно  използване  на  традиционното 
историческо сградно наследство” 
 
Карло Атцени 
„Ръководство за възстановяване на исторически центрове” проект Аркиландия 
 
“Повторното  използване  в  архитектурата  представлява  исторически  разпространена 
практика  и  е  насочено  към  онези  сградни  обекти,  които,  макар  че  са  изгубили 
способността да отговарят на нуждите, които са били налични при първоначалното им 
предназначение,  все  още  показват  готовност  (подчинена  на  евентуални  процеси  за 
промяна) за адаптиране към нови функции. 
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Като цяло концепцията за повторно използване е свързана с дългосрочно тълкуване на 
архитектурата.  Всъщност  в  живота  на  сградите  винаги  периодично  са  настъпвали 
периоди на изменение  (обичайни поддръжки, разширения или частични разрушения, 
промени на предназначението, промени на функционалността и др...), които отразяват 
промяната  на  обществото  и  на  неговите  нужди.  Тези  изменения  допринасят  за 
определяне  на  историческия  път  на  сградите,  но може да  бъдат  разглеждани  и  като 
онези  'критични моменти', по време на чието преминаване животът на дадена сграда 
се  поставя  на  изпитание,  като  се  проверява  нейната  способност  за  адаптиране  и 
имплицитно – за дълготрайност. 
 

 
[…] ако думата архитект, която исторически препраща към една идея за архитектура 
като  следствие  от  съответно  образование,  се  замени  с  думата  строител,  когато  се 
говори  за  традиционната  историческа  архитектура,  която  се  отличава  по  това,  че  по‐
скоро е строена, отколкото проектирана. 
В  този  смисъл перманентност и изменение са концепции,  които  се допълват,  а не  си 
противоречат.  Изменението  неизбежно  следва  първоначално  построеното,  в  някои 
случаи  дори  с  травматични  последствия,  но  ако  сградата  притежава  персоналност  и 
характер, в дългосрочен период нейната идентичност не само няма да бъде поставена 
под съмнение, а обратно ‐ ще се окаже засилена. 
Затова практиката по внасяне на изменения придружава процеса на развитие на която 
и да е архитектура и е възможна само чрез признаване и спазване на основните черти 
на  сградата,  защото  ‘ако  архитектурата  е  дефинирана  решително,  тя  ще  остане 
отворена към нови мероприятия, които удължават за неопределено време живота на 
дадена  сграда’.  Тогава  изменението  се  превръща  в  най‐валидния  инструмент  за 
гарантиране на нейната дълготрайност. 



                                                                                                                                          
   Европейски съюз                                                                                                                                      Европейски социален фонд 
 

“Този документ  е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Зинев Арт 
Технологии ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на 

Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика.” 

 

Оперативна програма 
“Развитие на човешките ресурси”  
ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ! 

BG051РО001‐7.0.07 
“БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1” – Фаза 2 
Приоритетна ос 7: ТРАНСНАЦИОНАЛНО И 

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО  

Все  пак  повторното  използване  предполага,  че  в  живота  на  сградата  е  настъпило 
някакво прекъсване на употребата – спиране на дейностите, които са се извършвали в 
нея, в очакване на евентуално ново предназначение. Далеч от мисълта, че това може 
да се редуцира  ‘[…] до проста промяна на предназначението’, повторното използване 
може да се тълкува като онзи мост, който осигурява непрекъснатостта между минало и 
настояще на съществуващата сграда.” 
 
Новини, свързани с изпълнението на проекта от месеци август и 
септември 2013г. 
 
Освен  на  текущото  изпълнение  на  активните  в  периода  дейности,  заслужава  си  да 
отбележим  и  подготовката  за  предстоящото  познавателно  посещение  в  регион 
Мармила и  гр. Каляри на  група от България във връзка с изпълнението на дейност 1. 
Посещението е планирано за периода 26‐30 септември 2013г. След пристигането си на 
26‐ти в Каляри, Сардиния, групата веднага ще се насочи към вътрешността на острова, 
за да се включи в предвидените от партньора – Консорциум Дуе Джаре – дейности на 
27  и  28  септември.  29  септември ще  бъде  предназначен  за  дискусии  и  работа  в  гр. 
Каляри. Отпътуване към България на 30 септември. 
Участниците  от  експертния  екип  на  организацията  Бенефициент  ще  бъдат  Миглена 
Молхова‐Владова, Жени Личева и  Зорница Станева.  Участници от  страна на целевата 
група ще бъдат представители на Сдружение „Мисъл”,  гр. Велико Търново, Фондация 
„Феникс  –  21  век”,  гр.  Видин,  Сдружение  „МИГ‐Тетевен”,  гр.  Тетевен,  Сдружение 
„Знание”, гр. Ловеч и Търговско‐промишлена палата – Враца, гр. Враца.  
 
 
 
 
 


